
 

 
R O M Â N I A  
JUDEȚUL GALATI 
COMUNA CUCA 
CONSILIUL LOCAL 

 

 
H O T Ă R Â R E A Nr.16 

din 22 martie 2022 
 

  privind : aprobarea întocmirii Registrului spațiilor verzi necesar actualizării Planului 
Urbanistic General .  
 
Inițiator : Vlad Mihăiță ,  Primarul comunei Cuca, județul Galați. 

Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului de hotărâre : 1546 din 15.03.2022 

 
Consiliul local al comunei Cuca, întrunit în ședința ordinara din data de  22 martie 

2022 , legal constituită ;  
 
Având în vedere Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre ,  

înregistrat la numărul 1546 din 15 martie 2022 ;  
 Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat la nr.1552 din 15 martie 2022;  

Având în vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate. 
 Având în vedere art. 16 din Legea 24/2007, republicată, privind reglementarea si 
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările si completările 
ulterioare;  

Având în vedere de art.8 din Ordinul nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului 
Ministrului dezvoltării lucrărilor publice si locuinței nr. 1549/2008 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi. 
 Având în vedere Strategia de Dezvoltare a Comunei Cuca aprobată prin HCL nr.54 din 
27 octombrie 2015; 
           Având în vedere cu HCL nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea bugetului local  pe anul 
2022; 
           Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 317/2021 privind adoptarea bugetului  pe 
anul 2022 ;  

             Având în vedere Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;        

 Având în vedere prevederile art 129 alin.( 2) lit. b) si alin. (4 lit.) d) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare ;                      
 In temeiul  art. l39 alin. (1) si alin 3 lit. e ) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 
 

  Adoptă prezenta H O TĂ R Â R E   : 
 

Art.1. Se aprobă realizarea Registrului spațiilor verzi al comunei Cuca, necesar 

obținerii avizului de mediu pentru  actualizarea Planului de Urbanism General al comunei 
Cuca, județul Galați .   

 



 
 
 
 
Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  

primarul comunei Cuca , dl. Vlad Mihăiță . 
Art.3. Prin grija secretarului UAT comuna Cuca ,  prezenta hotărâre  se comunică  

Instituției Prefectului - județul  Galați , primarului comunei Cuca și va fi publicată în 
Monitorul oficial local , în termenele prevăzute de lege . 
 
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
   consilier  Lenuța Lepădatu  
 

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 
              Secretar UAT, A. Marin   
 


