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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

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

 
              Subsemnatul Sandu Cristian având funcția de Insp. Protecție Civilă al UAT comunei 
Cuca, având în vedere solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre privind acutalizarea 
devizului general aferent obiectului de investiție “Sistem de supraveghere video stradal în 
comuna Cuca, judeţul Galaţi.” 
  
 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 soacială 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 Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative,  precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice; 

În conformitate cu art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice s-a procedat la aprobarea Devizului General și a 
documentației tehnico-economici, aferentă obiectivului „Sistem de supraveghere video stradal, 

în comuna Cuca, județul Galați” în conformitate cu Devizul General, înaintat de S.C. Forum 
Business S.R.L. 
 Având în vedere faptul că UAT Comuna Cuca a întreprins toate demersurile privind 
obținerea avizelor necesare pentru emiterea autorizației de construcție și începerea lucrărilor, 
UAT comuna Cuca a obținut în cele din urmă avizul Drumurilor Naționale abia în luna 
septembrie 2022,  necesare realizării investiției, pentru obiectivul “Sistem de supraveghere video 
stradal în comuna Cuca, judeţul Galaţi.” Motiv pentru care pentru care se impune reactualizarea 
devizului general la obiectivul menționat anterior motivat de circumstanțele legislative care au 
determinat modificarea salariului minim și influențare atât a costurilor directe cu personalul, 
costurile de material, utilaje, transport, cât și costurile indirect – componenta salarială. 

 
Valoare totală a investiției: 156.585,16 lei fără TVA, din care:  

 Finanțare de la bugetul de stat: 113.797,30 fără TVA: 

 Finanțare de la bugetul local: 42.787,86 lei fără TVA:     
Astfel,  în conformitate cu  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) din O.U.G.  

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem Consiliului Local al UAT Comuna Cuca să 
dezbată şi să adopte proiectul de hotarâre: privind actualizarea devizului general aferent 
obiectului de investiție “Sistem de supraveghere video stradal în comuna Cuca , judeţul 
Galaţi.” 

Intocmit, 
C. Sandu 

 


