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    REFERAT DE APROBARE   
 
 La proiectul de hotărâre privind aprobarea întocmirii Registrului spațiilor verzi 
necesar actualizării Planului Urbanistic General .  
____________________________________________________________________ 

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

 Pentru  reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Cuca, lucrare ce se 

află în ultima etapă  și anume  cea de obținere a avizelor din partea instituțiilor abilitate de 

lege , printre care și Agenția  pentru  Protecția  Mediului , cea din urmă solicită în momentul 

acordării acestui aviz  documentul Registrul spațiilor verzi,   care potrivit prevederilor cerute 

de lege trebuie să cuprindă  o suprafață care să asigure cel puțin 26 mp de spațiu verde în 

intravilan  pentru fiecare locuitor al comunei .  
 

 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 ;                                             
 În temeiul   art.155 alin.(4) lit.a)   din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   ;   
 Consider oportun iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea întocmirii Registrului 
spațiilor verzi necesar actualizării Planului Urbanistic General .  
 
 Faţă de acestea solicit  avizul Comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local şi  
raportul de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. 
 
 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 
ordinară din 22 martie  2022   prezentul  proiect de hotărâre. 
 
     P R I M A R ,  
               Vlad Mihăiţă 
 


