ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
Încheiat astăzi 19 martie 2020 , în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Cuca , care
are loc la orele 15,00 la sala de şedinţe de la Căminul cultural.
Şedinţa a fost convocată de primarul comunei prin convocatorul înregistrat la nr.1629 din 12
martie 2020 , emis în baza Dispoziţiei nr.48 din aceiaşi dată.
Din totalul de 11 consilieri care compun organul deliberativ, sunt prezenţi la şedinţă toţi 11 ,
astfel că şedinţa se desfăşoară în condiţii de legalitate . La şedinţă participă dl. primar , şi secretarul
comunei .Şedinţa este publică .
În continuare secretarul comunei supune spre aprobare procesul verbal încheiat în şedinţa
anterioară. Cum nu sunt de făcut completări sau modificări pe marginea procesului verbal , membrii
Consiliului local l-au aprobat în unanimitate de voturi.
În continuare preşedintele de şedinţă, dl. Neculiță Valentin supune spre aprobare proiectul
ordinii de zi a şedinţei de astăzi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului, aferenta obiectului de
investiții „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local in comuna Cuca, județul Galați, pentru
strada Valea Adânca”, proiect finanțat prin PNDR 2014-2020, Măsura 19 – LEADER, sub Măsura 19.2
– “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de
Garantare a Creditului Rural IFN-S.A., aferenta obiectului de investiții „Modernizarea rețelei de
drumuri de interes local in comuna Cuca, județul Galați, pentru strada Valea Adânca”, proiect finanțat
prin PNDR 2014-2020, Măsura 19 – LEADER, sub Măsura 19.2 – “Sprijin pentru implementarea
acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală .
3.Proiect de hotărâre privind elaborarea studiilor de teren si a documentației tehnice faza Studiu
de Fezabilitate, respectiv aprobarea depunerii spre finanțare prin programele de finanțare disponibile,
pentru obiectivul “Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale in comuna Cuca, județul
Galați.”
4. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a stemei comunei Cuca , județul
Galați
5. Prezentarea Raportului Comisiei privind verificarea modului de ducere la îndeplinire a
măsurilor 7,10 , 13 și 14 stabilite de Camera de Conturi Galați , potrivit Deciziei nr.31 din 10.10.2016 ,
spre însușirea și aprobarea Consiliului local Cuca .
6. Propuneri , întrebări , interpelări .
Fiind supus la vot deschis,proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate de voturi.
Precizăm că materialele supuse dezbaterii, în cadrul acestei ședințe, au fost comunicate
membrilor Consiliului local odată cu invitația la ședință .
Pentru susţinerea proiectelor de hotărâre, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar
iniţiatorul acestora .
Primele două puncte al ordinii de zi sunt dezbătute împreună . Dl. primar prezintă referatul de
aprobare la primul proiect de hotărâre, devizul general actualizat al investiției , valoarea eligibilă și ce
neeligibilă . Mai arată dl. primar că pentru partea de cofinanțare au fost prinși o parte din bani în bugetul
local care tocmai a fost aprobat în luna februarie, în continuare așteptăm să ni se aloce sume de la
Consiliul Județean . A mai precizat dl. primar că acest proiect se realizează cu fonduri europene , fiind
deja încheiat contract de finanțare cu AFIR încă din luna septembrie 2019 . Cel de al doilea proiect al

ordinii de zi vizează aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a
Creditului Rural IFN-S.A. București pentru obținerea avansului de 40% din proiectul "Modernizarea
rețelei de drumuri de interes local în comuna Cuca, județul Galați, pentru strada Valea Adâncă",
garanția destinată acoperirii sumei solicitate ca avans care va fi în sumă de 111.924,00 lei și valoarea
scrisorii de garanție pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR care reprezintă
100% din valoarea avansului de 111.924,00 lei. De asemenea solicită aprobarea plății comisionului de
garantare, în sumă de 1.734,83 lei, pentru 31 de luni de implementare (de la data de 19.03.2020 până la
11.09.2022) pentru proiectul menționat mai sus.
Cum la aceste puncte nu sunt înscrieri la cuvânt , preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectele de hotărâre, în mod individual, în urma votului deschis ambele proiecte de hotărâre fiind
aprobate în unanimitate de voturi .
La punctul trei al ordinii de zi dl. primar prezintă materialele ce fundamentează proiectul de
hotărâre . Se arată că în urma Avizului de principiu nr. DD 46887/17.09.2018 emis de Societatea
Națională de Transport Gaze Naturale ”TRANSGAZ” SA Mediaș potrivit căruia: „soluția de alimentare
cu gaze naturale din ST a localității constă în racordarea unui modul SRMP cu o capacitate tehnologică
Q=2.217 Smc/h, PN=40 bar, amplasat la limita administrativ teritorială a localității, racordarea fiind
realizată în conducta de înaltă presiune Grivița – Târgu Bujor, coordonate STEREO 70: X (717538) și
Y (480517)”, se impune aprobarea elaborării studiilor de teren și a documentației tehnice faza Studiu de
Fezabilitate, respectiv aprobarea depunerii spre finanțare prin programele de finanțare disponibile,
pentru obiectivul de investiții „Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Cuca,
județul Galați„ . Mai arată dl. primar că urmărim ca racordarea de la magistrala principală să se facă
prin aceiași conductă cu localitățile Suhurlui și Rediu , deoarece la un număr mai mare de abonați
condițiile din punct de vedere economic și financiar sunt mai avantajoase. Cum nici la acest punct nu
sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat în
unanimitate de voturi .
La punctul patru al ordinii de zi precizăm că membrii Consiliului local au primit din timp cele
trei variante de stemă, astfel dl. primar le solicită punctul de vedere cu privire la varianta care se
dorește a fi însușită. Mai arată dl. primar că documentul cu cele trei variante de stemă a fost pus în
dezbatere și consultare publică pe site-ul comunei Cuca și faceboocul instituției în data de 18 februarie
2020 și s-a constatat că varianta nr.1 a fost agreată cel mai mult de public. În continuare s-au înscris la
cuvânt d-nii Ghiorghiță Săndel , Neculiță Valentin , Arghir Traian , din cuvântul lor concluzionându-se
că prima variantă se dorește a fi însușită . Astfel președintele de ședință supune la vot spre însușire
proiectul de hotărâre, membrii Consiliului local fiind de acord în unanimitate de voturi cu varianta nr.1 .
La punctul cinci al ordinii de zi secretarul UAT prezintă Raportul Comisiei constituită la nivelul
Primăriei comunei Cuca , potrivit Dispoziției nr.47 din 12.03.2020, care a analizat modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor nr.7 , 10 , 13 și 14 din Decizia nr.31 din 10.10.2016 emisă de Camera de
Conturi Galați. La măsurile 7 și 10 se arată că acestea, în prezent , fac obiectul unor dosare în instanță ,
motiv pentru care comisia nu se poate pronunța cu privire la persoanele care se fac vinovate de crearea
prejudiciului . În ce privește măsura nr.13 ”Veți stabili întinderea prejudiciului adus bugetului local ca
urmare a plăţii nelegale a cheltuielilor suplimentare cu telefonia mobilă, comparativ cu valoarea
abonamentelor contractate şi cu obiectul pentru care au fost încheiate contractele, precum şi a
cheltuielilor reprezentând penalităţi de întârziere plătite de entitate operatorului de telefonie mobilă,
fără analiza cauzelor şi a persoanelor răspunzătoare şi veţi lua măsurile legale de recuperare a acestui
prejudiciu, inclusiv a beneficiilor legale nerealizate ”, în Raport Comisia consideră că vinovat de
crearea prejudiciului se face ordonatorul principal de credite , motivat de faptul că contractual cu SC
Telekom SA a fost încheiat și semnat de către acesta . La măsura nr.14 Comisia constată că pentru
recuperarea prejudiciului s-au făcut deja demersuri în acest sens fiind recuperată suma de 3000 lei .
În continuare , față de cele prezentate , au luat cuvântul domnii consilieri Arghir Traian , Negrea
Gheorghe , Ghiorghiță Săndel și Pavel Maricel , care în cuvântul lor au făcut următoarele comentarii :
Dl. Arghir Traian este de părere că dl. primar a încheiat în mod justificat contractul cu SC
Telekom România, deoarece consideră că domnia sa nu putea anticipa faptul că posturile pentru care nu

au fost atribuite nr. de telefon vor deveni vacante , mai mult oferta operatorului de telefonie incluzând
și cele două numere în prețul achitat de instituție . De asemenea, dl. Arghir consideră că și existența
internetului în instituție este o prioritate pentru desfășurarea activității , iar bunurile ce au făcut obiectul
contractului , au fost folosite de funcționarii din instituție deși nu au fost înregistrate în evidența
contabilă cu ocazia efectuării inventarului .
În continuare, pe aceiași temă, dl. ing. Gheorghe Negrea arată că în calitatea sa de președinte al
consiliului de administrație al Societății Agricole Petru Rareș din comuna Cuca , își amintește că la data
când a încheiat contract cu SC Telekom România , tot cam în aceiași perioadă ( în urma fuzionării
operatorilor Cosmote cu SC Telekom ) i-au fost oferite numere de telefon potrivit ofertei de la acel
moment al operatorului, afirmând că și în prezent are nr. de telefon neatribuite , de asemenea oferta
cuprinzând internet și obiecte informatice . De asemenea domnia sa consideră justificat contractul
încheiat de dl. primar , acesta venind în ajutorul angajaților instituției și nu poate fi de acord cu
imputarea valorii acestuia unor persoane .
Dl. Ghiorghiță Săndel continuă în aceiași notă arătând necesitatea încheierii contractului la acel
moment și totodată și efectele sale , când și astăzi funcționarii din instituție folosesc numerele
respective de telefon , de asemenea folosesc internetul și obiectele primite în dotare potrivit
contractului.
Dl. Pavel Maricel la rândul său apreciază ca justificat încheierea contractului de către dl. primar
cu operatorul de telefonice mobilă , în condițiile oferite de către acesta , atât telefoanele de serviciu ale
angajaților cât și existența internetului în instituție fiind în opinia sa necesare și utile în desfășurarea
activității .
În finalul celor prezentate , președintele de ședință supune spre aprobare Raportul Comisiei ,
membrii Consiliului local , respingând cu zece voturi ” împotrivă” și o abținere, soluția comisiei la
măsura nr.13 în care se arată că ordonatorul de credite se face vinovat de crearea prejudiciului. Astfel
Consiliul local a stabilit că primarul comunei a încheiat în mod justificat contractul cu SC Telekom
România .
În continuare secretarul comunei prezintă cererile familiilor Ștefan Anghelița și Dajbog Maria ,
care solicită acordarea unor ajutorare de urgență . În primul caz se arată că în urma unui incendiu a
fost distrusă o mare parte din clădirea de locuit precum și anexe , la dosar fiind procesul verbal întocmit
de echipa de pompieri din cadrul I.S.U.J. Galați . În acest caz membrii Consiliului local au fost de acord
în unanimitate de voturi cu acordarea ajutorului de 500 lei. În al doilea caz se arată că d-na Dajbog
Maria suferă de o afecțiune ce necesită operație la Spitalul Clinic Fundeni . În această situație membrii
Consiliului local au solicitat secretarului UAT ca în prima ședință să prezinte o informare cu privire la
starea materială a bolnavei , patrimoniul acesteia ( teren agricol , bunuri , etc.) pentru a se putea lua o
hotărâre în cunoștință de cauză .
Ordinea de zi fiind epuizată preşedintele de şedinţă propune după care declară lucrările
închise. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
consilier Valentin Neculiță
Întocmit,
Secretar gen. UAT , A.Marin

