ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.24
din 21 mai 2020 .
privind: însuşirea valorilor de inventar ale unor obiective din domeniul public și privat
al comunei , potrivit rapoartelor de evaluare .
Iniţiator : Vlad Mihăiţă – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 2819 din 14.05.2020 .
Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă ordinară ;
Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator , înregistrată la nr.2819
din 14 mai 2020 ;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr.2826 din 14 mai 2020 ;
Având în vedere avizul comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local ;
Având în vedere Rapoartele de evaluare nr.31,32 și 33 din 31.03.2020 , privind
stabilirea valorii unor obiective din domeniul public și privat al comunei Cuca;
Având în vedere art.290 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ ;
Având în vedere Legea contabilităţii nr.82/1991 , republicată , modificată şi
completată prin Ordonanţa Guvernului nr.70/2004 , aprobată prin Legea 428/2004 ;
Având în vedere Ordinul 2861/2009 emis de M.F.P. pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv;
Având în vedere art.6 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia ;
Având în vedere art.129 alin.(2) lit. c), 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 însuşeşte valoarea de inventar a unor obiective aflate în domeniul public și
privat al comunei , potrivit Rapoartelor de evaluare nr.31/31.03.2020,nr.32/31.03.2020 și
nr.33/31.03.2020, anexă la prezenta hotărâre ce face parte integrantă din aceasta, după cum
urmează :

Nr. Denumire obiectiv
Crt.
1
2.
3.
4.
5.
6.

Suprafața
- mp -

Locul situării

Valoarea
de inventar Obs.
– lei -

12.291

Cv.45, P611
Cuca , HR 160

25.220,00

Ravenă cu vegetație forestieră
Pod din beton peste pârâul
Lozova ( Bulgaru )
Teren magazin centru
Teren Vatră de casă Satul nou
Teren parcare Federalcoop
Teren școală Cotros

51
584
1.404
181
2.089

36.223,00
T 47 P 645
Lot 1
T39 P442/89
Cv.63,P818/3
Cv.70, P 969

34.290,00
16.680,00
11.690,00
29.940,00

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei
Cuca .
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului gen. UAT,
Instituţiei Prefectului - judeţul Galaţi și va fi publicată în Monitorul official local , în termenul
prevăzaut de lege .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Nicolaie Nedelcu

Contrasemnează
Secretar gen.UAT, A.Marin

