
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI                Nr.803 din 19.02.2021  
COMUNA CUCA  
P R I M A R  
 
     REFERAT DE APROBARE   
 
La proiectul  de hotărâre privind însuşirea valorilor de inventar ale unor obiective din 
domeniul public și privat  al comunei , potrivit rapoartelor de evaluare . 
___________________________________________________________________________ 
 Vlad Mihăiţă   -  primarul  comunei Cuca , judeţul Galaţi ,  validat prin Sentinţa civilă 
nr. 430/2016  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi .  
 

 Având în vedere Rapoartele de evaluare nr.72 și 73  din 23.12.2020 , privind  stabilirea 
valorii  de piață  a unor obiective din domeniul public  al comunei Cuca în scopul înregistrării 
în contabilitate , după cum urmează :  
Nr.  
Crt. 

Denumire obiectiv  Suprafața  
- mp -  

 Locul situării  Valoarea  
de inventar                
–  lei   -              

 
Obs. 

1 Teren piață târg cu tradiție  2796 Cv. 50 P 672 89.050, 00   
2. Teren aferent clădire 

Federalcoop  
791 Cv.63 P 818/2 38.630,00  

3.  Teren extravilan Puț sec  7057 Tarla 34 P 222  8.120,00  
4. Teren  extravilan  194157 Tarla 34, P236 80.632,00  
5. Teren extravilan  38990 Tarla 49/2 P 65 35.420,79   
      
   
 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.290  din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ  ;            
 În temeiul  art.155  alin.(5) lit.d)  din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;            
 Propun  iniţierea  proiectului de hotărâre privind însuşirea valorilor de inventar ale 
unor obiective din domeniul public  al comunei , potrivit rapoartelor de evaluare, ce fac parte 
integrantă din prezentul referat de aprobare  .  

 Faţă de acestea solicit  raport de specialitate compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate precum şi avizul favorabil Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local Cuca .  

În consecinţă solicit membrilor Consiliului local  să dezbată , în cadrul şedinţei  
ordinare din 26 februarie 2021  ,  prezentul proiect de hotărâre  , iar în final să hotărască 
   

    P R I M A R ,     
              Vlad Mihăiţă 


