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R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI  
COMUNA CUCA  
CONSILIUL LOCAL 

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

 Încheiat astăzi 23 ianuarie 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.261 din 16 
ianuarie 2020  , emis în baza Dispoziţiei nr.4 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 Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului 
anual al achizițiilor publice, pentru anul 2020.   

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect tehnic, a 
indicatorilor tehnico-economici și a asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor ce nu pot fi 
finanțate de la bugetul de stat,  conform prevederilor art.8 alin.(3) din OMDRAP nr.1851/2013 , 
aferente obiectivului de investiții “Înființare rețea de canalizare( stație de epurare și rețea de 
canalizare ) în  comuna Cuca , județul Galați .” 

3. Proiect de hotărâre privind  constituirea , încadrarea și dotarea Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență al comunei Cuca , județul Galați , aprobarea  organigramei și a Regulamentului de 
organizare și funcționare al serviciului .  

4.  Proiect de hotărâre privind  organizarea  reţelei şcolare  pe raza unităţii administrativ 
teritoriale Cuca ,  pentru anul şcolar  2020-2021 , Şcoala Gimnazială „Sf. Gheorghe „  comuna Cuca , 
judeţul Galaţi şi Grădiniţa  cu Program Normal  „Sf. Gheorghe „ comuna Cuca, judeţul Galaţi .  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual  de acţiune al serviciilor sociale 
administrate şi finanţate din bugetul  UAT comuna Cuca,  pentru anul 2020. 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 
2020  și stabilirea  condiţiilor şi a situaţiilor de necesitate  pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă . 

7. Proiect de hotărâre privind însuşirea  Raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii 
persoanelor cu handicap grav în semestrul II anul 2019 , la nivelul comunei Cuca , judeţul Galaţi .    

8. Prezentarea Deciziei nr.31/2016/3/07.01.2020 și a Raportului de follow-up înregistrat sub 
nr.7441/11.12.2019, emise de Camera de Conturi Galaţi , în urma acţiunii de verificare efectuată la 
UAT comuna Cuca şi comunicate nouă cu adresa nr.1674/2016/07.01.2020  .  

9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cuca , județul Galați .  

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor funcționarilor publici și personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cuca , pentru anul 2020 .  

11. 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 .  
 La primul punct al ordinii de zi dl. primar prezintă cele trei anexe  la referatul de aprobare  și 
raportul de specialitate, după care  invită pe cei care doresc  să aducă amendamente la proiectul de 
hotărâre,  să se înscrie la cuvânt .     Dl. viceprimar Dimofte Fănică  consideră că este bine  să se înscrie 
în obiectivele  ce se doresc a se realiza în perioada următoare și o sală de sport la școală și  un after 
school  pentru elevi. Cum la acest punct  nu mai sunt  înscrieri la cuvânt , preşedintele de şedinţă supune 
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la vot  proiectul de hotărâre care a fost  aprobat în unanimitate de voturi .  La punctul  doi al ordinii de 
zi dl. primar prezintă  în amănunt  istoricul realizării iazului biologic , sau lagunei la stația de epurare de 
la obiectivul de canalizare . Se arată că o parte din finanțare va trebui asigurată de la bugetul local , însă  
pentru reușita proiectului a fost necesar  să se  realizeze această lagună .  Dl. Negrea Gheorghe întrebă  
ce se va face cu apa din lagună . Dl primar răspunde prin a afirma că apa va fi curată și poate avea 
diferite întrebuințări ,  pentru irigat sau chiar organizat iaz de pește.  Cum la acest punct  nu  mai sunt  
înscrieri la cuvânt , preşedintele de şedinţă supune la vot  proiectul de hotărâre care a fost  aprobat în 
unanimitate de voturi .La punctul    trei  al ordinii de zi dl. primar   prezintă organigrama și 
regulamentul SVSU , cu toate prevederile cuprinse din actele normative  ce reglementează această 
activitate . Dl. Negrea Gheorghe propune ca   persoanele cuprinse în echipele constituite la nivelul 
serviciului voluntar să fie într-un fel stimulate, pentru a exista cointeresare  din partea acestora  . Cum 
nu mai 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 dl. primar prezintă situația existentă și 
propunerile  rețelei școlare, atât pentru învățământul primar și gimnazial cât și pentru învățământul 
preșcolar. Se arată că,  din păcate, trendul este descendent , numărul  de copii fiind în scădere, motiv 
pentru care dl. primar  îndeamnă  ca mai mulți cetățeni să devină asistenți maternali profesioniști . Cum 
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 cinci al ordinii de zi  dl. primar prezintă 
Planului anual  de acţiune al serviciilor sociale administrate şi finanţate din bugetul  UAT comuna Cuca,  
pentru anul 2020.Cum  nu sunt  înscrieri la cuvânt , preşedintele de şedinţă supune la vot  proiectul de 
hotărâre care a fost  aprobat în unanimitate de voturi .La punctul șase al ordinii de zi dl. primar prezintă 
Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2020  și   condiţiile şi  situaţiile de necesitate  
potrivit cărora se pot  acorda ajutoare de urgenţă .Cum nici  la acest punct nu sunt înscriri la cuvânt,  
preşedintele de şedinţă supune la vot  proiectul de hotărâre care a fost  aprobat în unanimitate de voturi 
.La punctul șapte al ordinii de zi dl. primar prezintă  Raportul privind activitatea desfăşurată de 
asistenţii persoanelor cu handicap grav în semestrul II anul 2019 , la nivelul comunei Cuca , judeţul 
Galaţi .  Cum nici  la acest punct nu sunt înscriri la cuvânt,  preşedintele de şedinţă supune la vot  
proiectul de hotărâre care a fost  aprobat în unanimitate de voturi.   
 La punctul opt al ordinii de zi secretarul UAT dă citire Deciziei nr.31/2016/3/07.01.2020 și a 
Raportului de follow-up înregistrat sub nr.7441/11.12.2019, emise de Camera de Conturi Galaţi , în 
urma acţiunii de verificare efectuată la UAT comuna Cuca şi comunicate nouă cu adresa 
nr.1674/2016/07.01.2020 . După  prezentarea fiecărei măsuri , dl. primar dă amănunte despre 
deficiențele înregistrate și modul lor de ducere la îndeplinire . Membrii Consiliului local  prin dl. Arghir 
Traian , arată că vor urmări modul de ducere la îndeplinire a măsurilor prezentate și solicită ca periodic 
să fie informați de dl. primar despre stadiul ducerii la îndeplinire . La punctul nouă al ordinii de zi dl 
primar arată că în lumina noilor modificări legislative în domeniul urbanismului,  modificarea 
organigramei și a statului de funcții constă în înființarea unui compartiment de urbanism și cuprinderea 
în cadrul acestuia a unui post de funcționar public.  Cum nici  la acest punct nu sunt înscriri la cuvânt,  
preşedintele de şedinţă supune la vot  proiectul de hotărâre care a fost  aprobat în unanimitate de voturi. 
 La punctul zece al ordinii de zi dl. primar informează  membrii Consiliului local despre faptul că 
aprobarea salariilor personalului bugetar din cadrul instituției, începând cu acest an , s-a făcut în urma 
măsurii Camerei de Conturi, în prezent fiind respectate  principiile salarizării , a salarizării  nivelului 
postului și a stabilirii salariului de bază la gradația 0 , așa cum  s-a solicitat  de către organul de control. 
În continuare dl.Tănase Marin arată că funcționarii trebuie să-și facă datoria cu mai multă 
responsabilitate , în special la registrul agricol și registrul financiar , pentru a  ajuta cetățenii să-și 
plătească impozitele în special la terenul agricol unde nu sunt  dezbateri succesorale .  

În replică dl. primar  afirmă că toți  angajații aparatului de specialitate  au fișa postului și sunt 
verificați de modul cum își duc atribuțiunile la îndeplinire , fiind respectate prevederile legale cu privire 
la evaluarea performanțelor profesionale individuale.  Nemaifiind 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 ,      
     Neculiță Valentin  SECRETAR , A. Marin  
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