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    RAPORT DE SPECIALITATE  
 

La proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local nr.1 din 
27.01.2021 privind  închirierea prin atribuire directă a pășunii proprietatea privată a 
comunei Cuca , județul Galați. 
 

Subsemnatul, Marin Angelică , secretarul UAT comuna Cuca , județul Galați , având 
în vedere, solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre privind  completarea Hotărârii 
Consiliului local nr.1 din 27.01.2021 privind  închirierea prin atribuire directă a pășunii 
proprietatea privată a comunei Cuca , județul Galați. 

 
 În temeiul art.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.57/2019 pricind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;    

În conformitate cu  prevederile Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență  nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările si completările 
ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
republicată , cu modificările și completările ulterioare, ale  art.16 alin.(3) din  Legea 
nr.32/2019 privind Legea zootehniei  cu aplicare de la 20.12.2020  , a fost inițiat de către 
ordonatorul de credite , proiectul de hotărâre privind  completarea Hotărârii Consiliului local 
nr.1 din 27.01.2021 privind  închirierea prin atribuire directă a pășunii proprietatea privată a 
comunei Cuca , județul Galați. 

Anexa la  prezentul proiect de hotărâre și anume  Regulamentul procedurii de licitaţie 

publică cu strigare privind închirierea păşunii aflate în proprietatea privată a U.A.T. Cuca  , 

judeţul  Galați , cuprinde informații cu privire situațiile în care se trece la organizarea licitației 
publice cu strigare  și instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere 
prin licitaţie publică cu strigare a păşunii aflate în proprietatea privată a U.A.T. comuna Cuca,  
precum şi cadrul general privind contractele de închiriere de bunuri proprietate privată, în 
aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013  cu modificările și completările  ulterioare ;  
  

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  


