
R O M Â N I A 

JUDEŢUL GALAŢI  

COMUNA CUCA  

CONSILIUL LOCAL  

 

     H O T Ă R Â R E A  Nr.16 

     din  28 mai  2010  .  

 

 privind :  asocierea  comunei  Cuca , judeţul Galaţi , cu comunele  Rediu ,Scânteieşti, 

Fârţăneşti , Frumuşiţa,   Pechea  şi Suhurlui  , în cadrul Asociaţiei  proprietarilor de 

terenuri  “AGRORED”.  

___________________________________________________________________________ 

Iniţiator :   Negrea Gheorghe – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 907 din 24.05.2010  ;  

 

 

 Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţă  ordinară ;  

  

 Având în vedere cererea  nr.12 din 19.05.2010 a  Asocieţiei  “ AVPS Covurlui “,  

înregistrată  la noi la nr.895 din  19.05.2010,   prin care solicită  constituirea unei Asociaţii a 

proprietarilor de terenuri  care să deţină  cel puţin 51% din suprafaţa fondului  de vânătoare  

nr.10 Rediu , 38 Rareş Cuca  şi 39 Mogoş  ;   

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator , înregistrată  la nr.907 

din 24.05.2010 ;  

 Având în vedere raportul de specialitate  întocmit de  compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului  , înregistrat la nr.908 din 24.05.2010  ;  

 Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

local Cuca ;   

 Având în vedere art.8 alin.(1) pct. A lit.”a”  din Legea nr.407/2006 a vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic , cu modificările şi completările ulterioare ;  

 Având în vedere  art.1 alin.(1) lit.”a” precum şi art.3 alin.(1) lit.”a”  din  Regulamentul 

privind  atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice , aprobat prin Ordinul 

nr.218/2008 al Ministerului  Agriculturii şi Dezvoltării  Rurale .  

 Având în vedere art.4 , 5 alin.(1) şi  art.6  din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000  cu 

privire la asociaţii  şi fundaţii , cu modificările şi completările ulterioare ;  

Având în vedere art.36 alin.(2)  lit.”c”  precum şi  alin.(7) lit.”c”  din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001 ,  republicată  , cu  modificările şi completările 

ulterioare ;   

 În temeiul art.45  alin.(2)  lit.”f” din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 , 

republicată  , cu modificările şi completările ulterioare ;  

  

 

     H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
 Art. 1. (1) Se aprobă asocierea comunei Cuca , prin Consiliul local al comunei Cuca , 

cu comunele  Rediu , Suhurlui , Scânteieşti  , Fârţăneşti , Frumuşiţa , Pechea , în cadrul 

Asociaţiei  proprietarilor de terenuri  Agrored  , persoană juridică de drept privat  fără scop  

patrimonial .  

    ( 2)  Asocierea  se face în vederea deţinerii  a minimum  51% din suprafaţa  

fondurilor de vânătoare  nr.10 Rediu , 38 Rareş Cuca , 39 Mogoş .  



 Art.2. Se aprobă proiectul   Actului  constitutiv  al Asociaţiei proprietarilor de terenuri  

Agrored  , în forma prevăzută în Anexa nr.1   la prezenta hotărâre şi Statutul  Asociaţiei 

proprietarilor de terenuri  Agrored în  forma prevăzută  în Anexa 2 la prezenta hotărâre .  

Art.3.(1) Asociaţia proprietarilor de terenuri  Agrored va avea sediul  în România ,  

judeţul Galaţi , comuna Rediu  la nr.271.  

      (2)  Se aprobă participarea  comunei  Cuca  ,  la patrimonial iniţial  al Asociaţiei , 

cu o contribuţie   în numerar de  150 lei .  

 Art.4. Se împuterniceşte dl. Gheorghe Negrea , primarul comunei Cuca ,  cetăţean 

roman , născut la  1.07.1943 , cu domiciliul în comuna Cuca , să semneze în numele 

Consiliului local al comunei Cuca  , Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei  proprietarilor de 

terenuri Agrored  .  

 Art.5. Se împuterniceşte d-na Popescu Julieta  Manon , cetăţean roman  , născută la 

15.10.1967  , domiciliată în municipiul Galaţi  , str. Constructorilor , nr.25 , bl.E15 , al. 27  , 

poseaore a CI seria GL  nr.371188 , să îndeplinească procedurile  legale  pentru înregistrarea  

Asociaţiei proprietarilor  de tereniuri Agrored  la Registrul  asociaţiilor şi fundaţiilor  la grefa 

Judecătoriei Galaţi .  

 Art.6.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederiilor prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul comunei Cuca .  

Art. 6.  Secretarul comunei  va comunica prezenta  hotarare ,  Instituţiei Prefectului  - 

judeţul Galaţi,    precum şi comunelor  Rediu , Suhurlui , Scânteieşti , Frumuşiţa , Fârţăneşti  

şi Pechea .  

 

 
    PRESEDINTE DE SEDINTA,   

          Dimofte Iordache  

            

            
         CONTRASEMNEAZĂ 

          Secretar, Marin Angelică  

 

 


