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P R O C E S  - V E R B A L 
 

 Încheiat astăzi 14 aprilie  2020 , în şedinţa extraordinară  a Consiliului local al comunei 
Cuca , care are loc la orele 15,00  cu ajutorul mijloacelor electronice și anume telefon și aplicații 
ale acestuia WhatsApp,  potrivit art.50 din Anexa nr.1 la Decretul Președintelui României nr.195 
din 16.03.2020 privind instituirea pe o perioadă de 30 de zile a stării de urgență pe întreg 
teritoriul României.  
 Şedinţa a fost convocată de  primarul comunei  prin convocatorul înregistrat  la nr.2333 
din  10 martie  2020  , emis în baza Dispoziţiei nr.70  din aceiaşi dată. 
 Din totalul de 11 consilieri  care compun organul deliberativ, au răspuns telefonic toți 11,  
astfel că şedinţa se desfăşoară în condiţii de legalitate . La şedinţă sunt prezenți  dl. primar ,  şi 
secretarul comunei. 
 Precizăm că documentele supuse spre dezbatere , referatul de aprobare al inițiatorului , 
raportul de specialitate al compartimentului de resort și proiectul de hotărâre au fost comunicate 
membrilor Consiliului local electronic prin aplicația WhatsApp.  
 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. 
  Preşedintele de şedinţă, dl.Valentin Neculiță   supune spre aprobare  proiectul ordinii  de 
zi a şedinţei de astăzi : 
  1.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2020. 
 Fiind supus  la vot, 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  .Dl. primar prezintă rectificarea de buget potrivit referatului de 
aprobare, în forma comunicată membrilor Consiliului local  :                                               
42.02.65 – Finantarea Programelor Nationale de Dezvoltare Locala + 418.000 lei 
84.71.01.01 - ,,Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Cuca judetul Galati” 
+ 418.000 lei 
54.02.05 – Fond de rezerva bugetara la dispozitia Autoritatilor Locale – 10.000 lei 
61.02.50 – Alte cheltuieli in domeniul Ordinei Publice si Sigurantei Nationale +10.000 lei 
43.02.31 – Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 
(TVA) + 21.260 lei 
84.58.04.01 – Finantare Nationala (TVA) +21.260 lei 
48.02.04.03 – Prefinantare +111.924 lei 
84.58.04.02 – Finantare externa nerambursabila +119.924 lei 
07.02. – Venituri din impozite si taxe pe proprietate +100.000 lei 
84.58.04.03 – Cheltuieli neeligibile +100.000 lei 
  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. 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
      Consilier Valentin Neculiță        SECRETAR 
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