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și FINANCIAR CONTABIL   
 
    
     
    RAPORT DE SPECIALITATE  
 
 La proiectul de hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitație publică a 
suprafeței de 219 mp teren intravilan aflat  în domeniul privat al UAT comuna Cuca , 
Cv. 17 , Parcela 207/1 lot.2, număr cadastral 105720. 
 
  În temeiul art. 136 alin.(8) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnații Marin 
Angelică și  Dimofte Ana Maria  , secretar UAT respectiv  conducătorul  compartimentului 
financiar contabil , impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cuca ,  având în vedere solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre privind  aprobarea 
vânzării prin licitație publică a suprafeței de 219 mp teren intravilan aflat  în domeniul privat 
al UAT comuna Cuca , Cv. 17 , Parcela 207/1 lot.2, număr cadastral 105720 .  
 
 Având în vedere Raportul de evaluare nr. 22 din 12.05.2022, întocmit de Expert 
Evaluator autorizat  ing. Silvia Dinu, potrivit căruia  licitația va porni de la  preţul  de 6,2100   
euro/mp, respectiv 30,7305 lei/mp. 
 Având în vedere  art. 334 - 346, art. 362 şi art. 363 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 Având în vedere cu Hotărârea Consiliului local Cuca 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, publicată în Monitorul Oficial în data de 28.12.2021; 
 Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  
 În temeiul   art. 155 alin.(4) lit.a)  precum și alin.(5) lit.c)  din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Faţă de acestea   propunem     Comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului local  
să acorde aviz favorabil proiectului de hotărâre  iar membrilor  Consiliului local să dezbată şi 
să aprobe  prezentul proiect de hotărâre .  
 În consecinţă solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. (6), lit. b) 
, art.139 alin.(2) și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,  să dezbată și să 
aprobe în  şedinţa  ordinară din 19 mai 2022  prezentul  proiect de hotărâre. 
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