
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     
COMUNA CUCA                                                     Înregistrat la nr.5481 din 19.10.2022 
P R I M A R ,  
    REFERAT DE APROBARE   

 La proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de telefonie 
mobilă  pentru perioada 2022 – 2024.  

______________________________________________________________________ 
    Vlad Mihăiţă - primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Încheierea civilă 
nr.76/2020    a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi . 
______________________________________________________________________  
 Având în vedere necesitarea continuării activității de administrație locală;   
 Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și ale H.G. nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr.28/2016 privind 
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, tinând seama de prevederile legale; 
 Tinând cont de art.29 alin. (2), lit.d) coroborat cu alin. 7 lit.s) alin. (14) din Codul 
Administrativ adoptat prin O.U.G. nr.57/2019 privind, cu modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere renegocierea acordului-cadru pentru serviciile de telefonie mobilă, și 
achiziționarea a două abonamente suplimentar pentru a beneficia în continuare de aceste servicii 
și pentru a asigura buna desfășurare a activității UAT Cuca, asigurarea serviciilor mobile pentru 
compartimentele din organigrama instituției, s-a incheiat un contract de telefonie mobilă cu un 
furnizor autorizat cu acoperire în zonă. 
 Având în vedere referatul de necesitate nr. 1072 din 22.02.2022 pentru achizitionarea 
serviciilor de telefonie mobilă 
   Având în vedere cu HCL 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;  
  În temeiul art.155 alin (4) lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                                                                                                            
  Consider legal și oportun inițierea proiectului de hotărâre   privind aprobarea 
achiziționării serviciilor de telefonie mobilă  pentru perioada 2022 – 2024.  
          Faţă de acestea  solicit   raport de specialitate  compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate şi aviz favorabil  celor trei  Comisii   din cadrul Consiliului local .  
            În consecinţă solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. (4), lit. a)  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  
ordinară din  25 octombrie   2022 ,  prezentul proiect de hotărâre  .  
 
     P R I M A R ,  
               Vlad Mihăiţă 


