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    REFERAT DE APROBARE   
 

 La proiectul de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrării de bornare 
a intravilanului propus a fi extins prin Planul de Urbanism General .  
____________________________________________________________________ 

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

 În vederea   actualizării  Planului Urbanistic General al comunei   OCPI solicită ca 
intravilanul propus a fi extins prin PUG  să fie evidențiat într-o lucrare de bornare,  în 
concordanță cu prevederile legale în vigoare .  
 

 Având în vedere  pct.4.2.1. din Normele  tehnice pentru introducerea cadastrului 
general , aprobate prin Ordinul  Ministrului Administrației Publice nr.534/2001 privind 
aprobarea Normelor de introducere a cadastrului general, cu modificările si completările 
ulterioare ;      
 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 
 


