
 

 

 

 

                                H O T Ă R Â R E A Nr.34 
                                                                 din 19 mai   2022 
        
privind: atestarea apartenenţei la domeniul public al  UAT comuna Cuca a  terenului în 
suprafață de 36 mp situat în Cvartal 13 Parcela 162/1, aferent  monumentului ”Eroii 
Neamului ”.  
 
==================================================================    
Iniţiator  : Vlad Mihăiţă   -  primarul  al  comunei Cuca  , judeţul Galaţi;                 
Nr. de  înregistrare  şi  data  depunerii  proiectului : 2632 din 11.05.2022;    
=================================================================== 
 Consiliul local al comunei Cuca  judeţul  Galaţi  , întrunit în şedinţa  ordinară din 
data de 19 mi 2022 , legal constituită  ; 
  
 Având în vedere Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator înregistrat la nr.2632 din 11 
mai 2022  ;            
 Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului ,  înregistrat la nr.2633 din 11 mai 2022  ;   .     
 Având în vedere Rapoartele  de avizare ale  comisiilor  de specialitate din cadrul 
Consiliului local Cuca ;  
 Având în vedere prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996  r 3 cu  
modificările şi completările ulterioare ; 
            Având în vedere art.6  alin.(1) din Legea nr. 213/1998  privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia ;  
 Având în vedere art.286 alin.(4) precum şi art.289 alin.(5) şi (6)  din Ordonanţa  de urgenţă 
a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 
 Având în vedere  art.129 alin.(2) lit.2 lit.c) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare  ;       
 În temeiul art.139 alin. (1 ) și (3) lit.  art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  
  
                Adoptă prezenta     H O T Ă R Â R E :  
 
 Art.1.Se atestă apartenența la domeniul public al comunei Cuca , județul Galați , a  
terenului în suprafață de 36 mp aflat în Cvartal 13 Parcela 162/1 aferent monumentului ”Eroii 
Neamului ”  , potrivit Anexei nr.1 , la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta .   
 Art.2. Primarul comunei va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .  
        Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – judeţul 
Galaţi, primarului comunei și o va publica în Monitorul Oficial local , la termenele prevăzute de 
lege .  în termenul prevăzut de lege şi instituţiilor abilitate .  
 
 
              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,   
   Consilier Nedelcu Ionel                     
         CONTRASEMNEAZA  
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