
   
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     Înregistrat la nr. 5401 din 17.10.2022 
CO MUNA CUCA  
P R I M A R, 
 
 
    REFERAT DE APROBARE  
 
Proiect de hotărâre privind :aprobarea depunerii proiectului:„ ”SISTEM SUPRAVEGHERE 
VIDEO STRADAL CU DISPECERAT MONITORIZARE ÎN COMUNA CUCA , 
JUDEȚUL GALAȚI ” ,   în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, în cadrul 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 – Fondul local, Investiția I1- 
Mobilitatea urbană durabilă,Sub-investiția I.1.2- Asigurarea infrastructurii pentru transportul 
verde –ITS/alte infrastructuri TIC, și a cheltuielilor aferente proiectului;   
___________________________________________________________________________ 
Vlad  Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 
nr.76/2020  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi .  

 
 Având în vederea distribuția ascendentă a infracțiunilor contra persoanelor, contra 

patrimoniului și siguranței publice , existența unor zone cu grad ridicat de vulnerabilitate , 

sunt necesare măsuri suplimentare de creștere a siguranței publice și de diminuare sau 

eliminare a infracționalității , cu precădere în zone cu vulnerabilitate ridicată fiind : Zonele 

mărginașe ale comunei , centrul localității cu  sediul instituțiilor locale , primărie , școală , 

grădiniță , filiala CEC  , magazine pentru desfacerea de mărfuri , biserici , etc. 

Pe cale de consecință, extinderea sistemului de supraveghere video stradal constituie o 

soluție modernă pentru asigurarea unui management rural care să sporească gradul de 

securitate , confort și încredere a locuitorilor comunei  Cuca , județul Galați.  

 
Având în vedere cap. 4, secțiunea 4.2, pct. 4.2.9 din Ordinul Ministrului Dezvoltării, 

Lucrărilor publice și Administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific — 
Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență 
în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local; 

Având în vedere  art.18 alin.(1) și alin.(2) din Legea 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  
 Având în vedere cu Hotărârea Consiliului Local  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, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere art. 7 alin(2) și art. 1.166  din Legea 287/2009 privind codul Civil 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere  OUG 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 
reziliență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr, 155/2020 privind unele 
măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență; 



Având în vedere  HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor OUG 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 
reziliență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr, 155/2020 privind unele 
măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență; 
 
 Faţă de acestea solicit  avizul Comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local şi  
raportul de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. 
 
 În consecință solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. (2), lit. c)  
și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,  să dezbată și să aprobe în  şedinţa  
extraordinară  de îndată  din   18 octombrie  2022  prezentul  proiect de hotărâre.  
 

 

 
     P R I M A R ,  
                 Vlad Mihăiţă  


