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HOTĂRÂREA NR. 56 

DIN 18.11.2022 
privind cofinantarea proiectului de investitii “Extinderea /modernizarea sistemului de 

monitorizarea a sistemelor de apa – contorizare apa la nivelul ariei de operare a Operatorului 

Regional Societatea Apa Canal S.A. Galati” 

 

Iniţiator: GHEONEA GRIGORE – primarul comunei Cudalbi, judeţul Galaţi; 

Numărul de ȋnregistrare şi data depunerii proiectului: 253/s/17.11.2022 ; 

____________________________________________________________________________________ 

Consiliul local al comunei Cudalbi, judetul Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 18.11.2022; 

Având în vedere:  

- solicitarea societatii Apa Canal S.A Galati, inregistrata la UAT Comuna Cudalbi sub nr.  

10858/11.11.2022; 

-  prevederile art. 5 si art. 20 alin (1), lit (j) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-  prevederile art. 129 , alin (2), lit b), alin (4), lit (e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

Luând act de: 

- referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, domnul Gheonea Grigore , în calitatea 

sa de inițiator, înregistrat cu nr. 254/s/17.11.2022 ; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 

cu nr. 255/s/17.11.2022 prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea 

proiectului; 

- raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local Cudalbi, înregistrat sub nr. 

256/s/17.11.2022; 

În temeiul prevederilor art. 196, alin(1), lit."a" din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Se aproba cofinantarea proiectului de investitii „Extinderea/modernizarea sistemului de 

monitorizare a sistemelor de apa – contorizare apa la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional 

Societatea Apa Canal S.A. Galati”, in valoare  de 3.805,82 lei, fara TVA. 

Art. 2. – Primarul comunei Cudalbi  prin compartimentele de specialitate, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri; 

Art. 3. - Secretarul general al comunei Cudalbi va înainta, în termen, un exemplar la Instituția Prefectului 

– județul Galaţi, în vederea exercitarii controlului de legalitate. 
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