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    RAPORT DE SPECIALITATE  
 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui 
spaţiu în suprafață de 6,52 mp  aflat la parterul  Căminului cultural  din  comuna Cuca  
, judeţul  Galați .  
 

Subsemnatul, Marin Angelică , secretarul UAT comuna Cuca , județul Galați , având 
în vedere, solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii prin 
licitație publică a unui spaţiu în suprafață de 6,52 mp  aflat la parterul  Căminului cultural  din  
comuna Cuca  , judeţul  Galați .  
 În temeiul art.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.57/2019 pricind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;    
 

Având în vedere poziţia nr.22  , din anexa nr.21 Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Cuca , la Hotărârea Guvernului nr.562 , publicată în Monitorul 
Oficial al României nr.605 bis din 15.08.2002 ; 

Având în vedere art. 56 , art. 120 , alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 , alin. (2) 
din  Constituția României din 21 noiembrie 1991 , republicată ; 

Având în vedere art. 7 alin.(2), art.861 , alin. (3) din Legea 287/2009 privind Codul 
civil  din 17 iulie 2009, republicată , cu modificările și completările ulterioare  ; 

Având în vedere art.297,  alin. (1 ) ,  lit.c) şi alin. (2), Secţiunea a 4- a închirierea 
bunurilor proprietate publică, art.332 şi art. 333 alin. (1-3), art.334 din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare ;  

În temeiul art.155  alin.(5) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  
 Precizăm că spațiul ce urmează a fi scos la licitație publică , poate fi folosit 
independent de  incinta Căminului cultural , deoarece are intrare separată din exterior și  nu 
perturbă activitatea din cadrul acestuia . De asemenea, considerăm că  spațiul respectiv poate 
fi folosit pentru activități comerciale și de servicii , dar cu excepția celor de alimentație 
publică și caffe bar , care ar crea un climat impropriu activităților specifice  Căminului 
cultural . Și nu în ultimul rând  închirierea spațiului poate fi o oportunitate de atragere de 
fonduri la bugetul local , cu se arăta , în prezent acest spațiu este nefolosit .  
         Faţă de acestea solicităm aviz favorabil comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local Cuca .   
 În consecinţă propunem  spre dezbatere şi aprobare Consiliului local Cuca prezentul 
proiect de hotărâre .  
 
     SECRETAR  UAT,  
     Angelică Marin  


