
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     Înregistrat la nr.5322 din 12.10.2022    
COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
 
 
 
    REFERAT DE APROBARE  
 

La proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectului de 
investiție “Sistem de supraveghere video stradal în comuna Cuca , judeţul Galaţi.” 

______________________________________________________________________  
Subsemnatul  Mihăiţă Vlad   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat 

prin Sentinţa civilă nr.96/2020 a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi ; 
   
 Pentru creșterea siguranței  cetățenilor și a  protejării proprietății publice și private 

pe întreg teritoriul localității , considerăm că se impune introducerea unui sistem video de 

supraveghere . 
  

 Având în vedere Programul National de Dezvoltare Rurală – program finanțat de 
Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea 
Rurală.  
 Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru măsura 04/6B – Infrastructură socială și 
economică europene – Aria de aplicabilitate (teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863), 
prin care UAT COMUNA CUCA a fost introdusă în ghidul menționat anterior. 
 Având în vedere cu H.C.L. nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea bugetului local  pe 
anul 2022; 
  Având în vedere Legea bugetului de stat nr.317/2021 privind adoptarea bugetului  pe 
anul 2022, publicată în Monitorul Oficial în data de 28.12.2021;   
 Având în vedere art.44  alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

republicată cu modificările și compăletările ulterioare , potrivit căruia :    

 Având în vedere Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi 
comletările ulterioare ;         
 Având în vedere Hotărârea Guvernului  nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului - cadru din  Legea nr.98/2016  privind achiziţiile publice ;    

 În temeiul art.136 alin. (1) și art.155 alin.(3) lit.d)  din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative ;   

 Propun autorității deliberative proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului 
general aferent obiectului de investiție “Sistem de supraveghere video stradal în comuna Cuca 
, judeţul Galaţi.”          
 Faţă de acestea solicit raport de specialitate compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate  şi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local .          
 În consecinţă solicit membrilor Consiliului local ca în şedinţa extraordinară de îndată 
din 13 octombrie 2022  să dezbată prezentul proiect de hotărâre iar în final să hotărască .
       

     P R I M A R ,      
     Mihăiţă Vlad 

 


