
  
 
 
 
 
 
 
 
    H O T Ă R Â R E A   Nr.47 
        din 6 august  2020  
 
privind :  aprobarea realizării alipirii  unor suprafețe de teren care însumate reprezintă  
teren aferent piață publică în comuna Cuca , județul Galați , în suprafață totală de 2796 
mp , Cvartal 50 , Parcela 672,673 Lot.1.  
___________________________________________________________________________ 

Iniţiator :  Vlad Mihăiţă  – primarul  comunei Cuca , judeţul Galaţi ;  
Numărul şi data proiectului de hotărâre: 4204 din 03.06.2020     ;  
 
          Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară ;  
 
 Având în vedere Referatul de aprobare  prezentat de iniţiatorul proiectului de hotărâre , 
înregistrat  la nr.4204 din 3 august  2020   ;  
 Având în vedere raportul de specialitate  întocmit de  compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  , înregistrat la nr.4205 din 3 august 2020    ;  
 Având în vedere avizul favorabil al Comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului 
local;  
 Având în vedere Contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.805/15.08.2006 
cumpărător UAT comuna Cuca , Cv.50 parcela 673 ;  
 Având în vedere Contractul de schimb  încheiat între UAT comuna Cuca și Galmedica 
SA Galați , autentificat sub nr.2270 din 29.10.2018 ;  
 Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.41/26.06.2018 privind atestarea 
apartenenței la domeniul public a suprafeței de  970 mp teren situat în incinta pieței 
agroalimentare Cuca ;  
 Având în vedere Legea bugetului de stat nr.5 pentru anul 2020; 
            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.11 din 25.02.2020 privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2020, cu rectificările ulterioare  ;  

Având în vedere  art.129 alin.(2) lit. c) și d)  precum   şi art.139 alin.(3) lit.a) 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  H O T Ă R Â R E :  
 
  

Art.1.Se aprobă alipirea următoarelor suprafețe de teren situate în Cvartal 50 , parcela 
272 , 273 , Lot 1 ,  care însumate reprezintă piața publică  în  comuna Cuca , județul Galați , 
după cum urmează : suprafața de 1714 mp cu nr. cadastral 100294 , suprafața de 128 mp cu 
nr. cadastral 100295 , suprafața de 954 mp  cu nr. cadastral 105613 ,  suprafața totală rezultată  
fiind de 2796 mp , rezultând imobil număr cadastral 105629.      
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 Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi .  
 Art.3. Secretarul comunei va comunica  prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – 
judeţul Galaţi ,  precum și altor instituții abilitate în termenul  prevăzut de lege  și o va publica 
în Monitorul Oficial local .  
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     
     consilier Gheorghe Negrea  
 
              
  

CONTRASEMNEAZĂ 
          Secretar UAT , A. Marin 


