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P R I M A R  
 
 
    REFERAT DE APROBARE  
 
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 
._______________________________________________________________________________  

 Vlad Mihăiţă  -  primarul  comunei Cuca , judeţul Galaţi ,  validat prin Sentinţa civilă 
nr.76/2020 a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi .  
____________________________________________________________________________________ 

  

 Având în vedere că prin HCL nr.1 din 27.01.2021 au fost stabilite norme cu privire la 

atribuirea directă a pășunii comunale, potrivit prevederilor legale în materie , stabilindu-se doar 

în mod generic posibilitatea de  se trece la măsura concurențială în situația existenței a două 

sau mai multe oferte pe aceiași unitatea de suprafață , considerăm că se impune  întocmirea 

unui regulament care să  cuprindă toate situațiile în care se impune organizarea unei licitații  

publice pentru adjudecarea unor suprafețe de pășune rămase neatribuite  , precum și procedura  

ce urmează a fi parcursă pentru aceasta .  

   Potrivit prevederilor 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 ;  
 În temeiul prevederilor art.155  alin.(5) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind  
Codul administrativ;  
 Consider oportun și legal inițierea 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,  cu Regulamentul prevăzut în Anexa la 
prezentul referat de aprobare .  

                                                                                                      
Faţă de acestea solicit  raport de specialitate compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate precum şi avizul favorabil Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local Cuca . 

În consecinţă solicit membrilor Consiliului local  să dezbată , în cadrul şedinţei  ordinare   
din 27 ianuarie 2021 prezentul proiect de hotărâre  , iar în final să hotărască .  

     P R I M A R ,  
     Mihăiță Vlad 


