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COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
 
 
    REFERAT DE APROBARE  
  
La  proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare si a valorii proiectului 
pentru obiectivul de investiție:,,Digitalizarea serviciilor comunei Cuca , județul Galați , 
în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și 
reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, social și 
teritorială - Componenta C10 – Fondul local. 

_____________________________________________________________________
 Subsemnatul  Mihăiţă Vlad   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat 
 prin  Încheierea  civilă nr.96/2020 a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;  

_____________________________________________________________________ 
 

  Prin inițierea prezentului proiect de hotărâre urmărim realizarea unei investiții  prin 
care să obținem  finanțare europeană nerambursabilă,  ceea ceva permite ridicarea  standardul 
administrației publice locale . Totodată, prezenta hotărâre își propune să mărească gradul de 
responsabilitate al administrației publice față de cetățean, stimularea participării active a 
cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, creșterea gradului de transparență la nivelul 
administrației publice locale și facilitarea interacțiunii cetățeanului cu Primăria Comunei 
Cuca. 
 Având în vedere  Ordonanța de urgență nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,modificarea şi completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 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 
Ordonanței de urgență a Guvernului 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 Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 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 Ordonanței de urgență a Guvernului 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 Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

    Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
 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 ; 
 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 ;   
 Propune autorității deliberative proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de 
investiții ,, Digitalizarea UAT Comuna Cuca, județul Galați’’. 
  
 Față de acestea solicit raport de specialitate compartimentului de resort din cadrul  
aparatului de specialitate și avizul favorabil comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local Cuca .           
 În consecinţă solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art. 90 alin.(1) , art.129,  
alin. (3), 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  şedința extraordinară de îndată din 13 octombrie 2022  prezentul  proiect de 
hotărâre. 
 
 
 
 
     P R I M A R ,  
     Mihăiţă Vlad 


