
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI      Nr.2078 din 08.04.2022 
COMUNA CUCA  
P R I M A R  
 
    REFERAT DE APROBARE  
 
La proiectul de hotărâre privind  închirierea prin licitație publică a suprafețelor de 5,00 ha   
pășune și 7,71 ha pășune împădurită,  aflate în  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 fermierul Ștefan Eugen , cu care UAT comuna Cuca avea încheiat 

contrat de atribuire directă a pășunii  în suprafață de 5,00 ha aflată în Tarlaua 51 Parcela 47 /1 

denumită popular și Arcaci , a vândut oile , contractul  a încetat de drept , motiv pentru care 

suprafața de 5,00 ha pășune  urmează să fie atribuită unui alt fermier,   prin procedura licitației 

publice cu strigare ce va avea loc și va fi organizată cu respectarea legislației în materie . De 

asemenea sus numitul avea  închiriată și suprafața de 7,71 ha pășune împădurită în Tarlaua  

49/2 parcela 65 .            

    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 privind  închirierea prin 
licitație publică a suprafețelor de 5,00 ha   pășune și 7,71 ha pășune împădurită,  aflate în  
proprietatea privată a comunei Cuca , județul Galați . 

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 consecință solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. (4), lit. a)  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  
extraordinară din 13 aprilie   2022   prezentul  proiect de hotărâre. 

     P R I M A R ,  
     Mihăiță Vlad 


