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 Încheiat astăzi 14 februarie 2020 , în şedinţa extraordinară  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.904 
din 11 februarie 2020  , emis în baza Dispoziţiei nr.21  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 modificarea şi completarea Hotărârii nr.59 din 24 10.2019 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din 
Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem 
de management integrat al deșeurilor în județul Galați .  
 Fiind supus  la vot deschis,proiectul  ordinii de zi  a fost aprobat în unanimitate de voturi.  
 Pentru susţinerea proiectului  de hotărâre ,  preşedintele de şedinţă dă cuvântul  domnului  
primar  iniţiatorul  acestuia  .          
 Se arată că prezentul proiect de hotărâre a fost dezbătut și aprobat de către Consiliul local 
în data de 24 octombrie 2019 , în prezent  ADI ECOSERV , solicitându-ne să modificăm o parte 
din anexe,  ca urmare a unor  completări și modificări intervenite în cadrul acestora . În 
continuare dl. primar prezintă anexele respective, în forma în care au fost înaintate de către ADI 
Ecoserv. În continuare se poartă discuții pe această temă și anume data când serviciul de 
salubrizare va fi preluat de către Ecoserv , de modul cum se va face reciclarea deșeurilor și 
eliminarea lor la groapa ecologică de la Valea Mărului .  

 Cum nu sunt alte înscrieri la cuvânt , preşedintele de şedinţă supune la vot  proiectul de 
hotărâre care a fost  aprobat în unanimitate de voturi . 
  
 Ordinea de zi  fiind epuizată  preşedintele de şedinţă propune după care declară lucrările  
închise.            
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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