ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.23
din 21 mai 2020
Privind: trecerea din domeniul public în domeniul privat a pășunii comunale , precum și
înscrierea unor imobile în inventarul domeniului privat al UAT comuna Cuca , județul
Galați .
=============================================================================

Iniţiator : Vlad Mihăiţă - primarul al comunei Cuca , judeţul Galaţi;
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului :2818 din 14.05.2020 ;
============================================================================

Consiliul local al comunei Cuca judeţul Galaţi , întrunit în şedinţa ordinară ;
Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de iniţiator înregistrată la nr.2818 din
14 mai 2020 ;
Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat la nr.2825 din 14 mai 2020 ;
Având în vedere raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local Cuca ;
Având în vedere art.155 alin.(5) lit.d) precum și art.357 alin.(1), art.361 alin.(2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996 , r 3
cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere art.6 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia ;
Având în vedere Planul de amenajament pastoral pentru pajiștile aflate pe teritoriul
comunei Cuca , realizat în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.78/2015 privind
modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr.34/2013 privind
organizarea , administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 , aprobate prin HGR nr.1064/2013 ;
Având în vedere art.1 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.884/2004 privind
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările și completările
ulterioare ;
Având în vedere art.129 alin.(2) lit. c), precum şi art.357 și art.361 alin.(2) din
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a pășunii comunale ,
precum și înscrierea unor imobile în inventarul domeniului privat al UAT comuna Cuca ,
județul Galați , după cum urmează :

Nr.
Crt.
1.

Pășuni :
Denumire imobil
Pășune

Locul situării
Tarla/Parcela
T14, P38

Suprafața
-mp180073

2.
3
4.
5.
6
7

Pășune
Pășune
Pășune
Pășune
Pășune
Pășune

T33 , P212
T 35 ,P 237/1/2/3/4
T37/2, P 316/2/3
P 46 , P 520/1
T 51 , P557
T 52, P 567/1/1

18668
152528
157917
157647
316107
106229

Nr. Act propriet- Obs
tate
.
Ord.Prefect nr.625/
1.06 .2011
O.P.637/306.2011
O.P. 636/306.2011
O.P.627/1.06.2011
O.P.17.19.04.2017
O.O.626/1.06.2011
O.P.587/25.05.2011

8

Pășune

T 51, P 470

139952

O.P.638/306.2011

Imobile :
1.
Pădure
2
Pădure
3
Pădure
4
Arabil
Teren Disp. uman

T 49/2, P 65
T 34 , P 224/1
T 37/1, P 316/1
T 42 P 452 /1/92
Cv.49, P 669

38990
77171
307269
2090
1421

5
6
7

Teren magazin
Teren secție
Teren vatră de casă

Cv.47, P 645/1
Cv.38, P 446/2
T 39 , P 442/89

584
2841
1404

8

Teren magazin Federalcoop

Cv.63 P818/2

791

9

Lucrări decolmatare Lozova

Valoare inventar
79.494.45 lei .

9

Extindere iluminat casnic

Valoare de
inventar
188424,55 lei .

C.F.nr.100866o
O.P.629/1.06.2011
O.P.628/1.06.2010
O.P.630/1.06.2011
Carte
Funciară
nr.100615
C.F. nr.100142
OP914/30.11.2010
C.F.nr.150
.
Contractde schimb
O.P.
963/10.12.2010
Proces verbal de
recepție nr.1332
din 13.05.2013
Proces verbal de
recepție din
30.07.2014

Art.2. Anexele nr.2 și nr.3 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta .
Art.3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului –
judeţul Galaţi, și o va publica în Monitorul oficial local, la termenele prevăzut de lege .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
consilier Nicolaie Nedelcu
CONTRASEMNEAZA
Secretar gen.UAT,A.Marin

