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    RAPORT DE SPECIALITATE .  
 
 La proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al  
UAT comuna Cuca a  drumurilor locale de pe cuprinsul UAT comuna Cuca, județul 
Galați .  
 
 Subsemnatul Sandu Cristian, inspector pe probleme de cadastru în cadrul aparatului  
de specialitate al primarului comunei Cuca , având în vedere solicitarea iniţiatorului  
proiectului de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al  UAT comuna 
Cuca a  drumurilor locale de pe cuprinsul UAT comuna Cuca, județul Galați .  

 şi în conformitate cu prevederile art.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

 Având în vedere documentația cadastrală realizată de un topometrist autorizat , în 
vedere depunerii lucrării la Oficiaul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați. 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului local Cuca nr.29 din 23.05.2018 privind 
atribuirea de denumiri drumurilor din intravilanul comunei Cuca , județul Galați. 
 Având în vedere prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996  r 3 

cu  modificările şi completările ulterioare ; 
            Având în vedere art.6  alin.(1) din Legea nr. 213/1998  privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia ;             
 Având în vedere art.286 alin.(4) precum şi art.289 alin.(5) şi (6)  din Ordonanţa  de 
urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare  ; 
            Având în vedere art.155 alin.(5) lit.d)  din Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  ; 
 
 Redăm mai jos Anexa cuprinzând drumurile locale  din comuna Cuca , județul Galați , 
potrivit Nomenclatorului stradal aprobat și măsurătorilor realizate , în vederea înscrierii lor în 
cartea Funciară. 
 
 Considerăm oportun şi legal  iniţierea prezentului proiect de hotărâre,  prin aplicarea 

prevederilor sale se va  stabili cadrul legal pentru înregistrarea în cadrul proprietăţii publice a 
comunei a bunurilor ce aparțin  localității.  
  
 Faţă de cele prezentate solicităm  Comisiilor de specialitate să acorde aviz  favorabil 
proiectului  de hotărâre , iar membrilor Consiliului local să dezbată prezentul proiect de 
hotărâre iar în final să hotărască.  
 

         INSPECTOR ,  
            C. Sandu  


