ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A Nr.24
din 20 februarie 2020
privind : convocarea membrilor Consiliului local Cuca, în şedinţă ordinară marţi 25
februarie 2020, ora 15,00 la sala de şedinţe a Căminului cultural din comună .
Vlad Mihăiţă - primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă
nr.430/ 2016 a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;
Având în vedere referatul secretarului comunei Cuca , înregistrat la nr. 1160 din 19
februarie 2020 ;
Având în vedere prevederile art.134 alin.(l) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă
nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
în temeiul prevederilor art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019
privind Codul administrativ;
Emite prezenta

DISPOZIŢIE:

Art.l.Se convoacă membrii Consiliului local al comunei Cuca, în şedinţă ordinară
marţi 25 februarie 2020 , ora 15,00 la sala de şedinţe a Căminului cultural din comună .
Proiectul ordinii de zi este următorul :
1.Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2020 .
2. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin Consiliului
local Cuca şi instituţiilor subordonate , precum şi a inventarului construcţiilor şi terenurilor
aparţinând domeniului public şi privat al UAT comuna Cuca .
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, a indicatorilor
tehnico-economici actualizaţi şi asigurarea finanţării de la bugetul local pentru cheltuielile ce
nu pot fi finanţate de la bugetul de stat prin PNDL etapa a Il-a, conform prevederilor art. 8
alin (3) din OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului “Extindere alimentare cu a p ăZona Satul Nou, în comuna Cuca, judeţul Galaţi ”, finanţat prin PNDL 2017-2020.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării a două rapoarte de evaluare pentru
două terenuri din sector privat situate în intravilanul comunei Cuca, Tarlaua 45 Parcela 605
în suprafaţă de 1174 mp aparţinând d-lui Radu Gheorghe şi Tarlaua 52 parcela 697 în
suprafaţă de 1194 aparţinând moştenitorilor defunctului Tudorache Gheorghe .
5. Prezentarea Deciziei nr.25/2019/1/27.01.2020 şi a Raportului de follow-up
înregistrat sub nr.83/09.01.2020, emise de Camera de Conturi Galaţi, în urma acţiunii de
verificare efectuată la UAT comuna Cuca şi comunicate nouă cu adresa
nr.2585/2019/27.01.2020 .
6. Propuneri, întrebări, interpelări
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează
secretarul comunei Cuca .
P R I M'AŢL,.
Vi

