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

 Încheiat astăzi 25 februarie 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.1161 din 19 
februarie  2020  , emis în baza Dispoziţiei nr.24 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 adoptarea bugetului local pe anul 2020 . 
2. Proiect de hotărâre privind  însuşirea inventarului bunurilor care aparţin  Consiliului local 

Cuca şi instituţiilor subordonate , precum şi a inventarului construcţiilor şi terenurilor aparţinând 
domeniului public şi privat al UAT comuna Cuca .  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, a  indicatorilor tehnico-
economici actualizați și  asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate 
de la bugetul de stat prin PNDL etapa a II-a, conform prevederilor art. 8 alin (3) din OMDRAP nr. 
1851/2013,  aferente obiectivului “Extindere alimentare cu apă – Zona Satul Nou, în comuna Cuca, 
județul Galați ”, finanțat prin PNDL 2017-2020.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării a două rapoarte de evaluare  pentru două 
terenuri din sector privat  situate în intravilanul comunei Cuca,  Tarlaua 45 Parcela  605  în suprafață de 
1174 mp aparținând d-lui Radu Gheorghe și  Tarlaua 52 parcela 697 în suprafață de 1194 aparținând 
moștenitorilor defunctului Tudorache Gheorghe .  

5. Prezentarea Deciziei nr.25/2019/1/27.01.2020 și a Raportului de follow-up înregistrat sub 
nr.83/09.01.2020, emise de Camera de Conturi Galaţi , în urma acţiunii de verificare efectuată la UAT 
comuna Cuca şi comunicate nouă cu adresa nr.2585/2019/27.01.2020  .  

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, iar proiectul bugetului local a fost publicat din 
timp  în monitorul oficial local .   Pentru susţinerea  proiectelor de hotărâre, preşedintele de şedinţă dă 
cuvântul  domnului  primar  iniţiatorul  acestora .  
 La primul punct al ordinii de zi dl. primar prezintă   anexa cuprinzând proiectul bugetului local 
pe anul 2020 . La început sunt prezentate  documentele  prin care au fost alocate sume de la  DGFP 
Galați , pentru partea de funcționare, după care modul de repartizare pe capitole de cheltuieli , articole și 
aliniate, fiind prezentate totodată și semnificația  acestora în cadrul bugetului local . Mai arată dl. primar 
că pentru secțiunea de dezvoltare urmează să mai primit fonduri de la Consiliul Județean Galați , situație 
în care vom proceda la rectificarea bugetului local .  În continuare au luat cuvântul : dl. Arghir Traian 
care propune acordarea unui  stimulent la nașterea copiilor . Dl. Arghir motivează  această propunere , 
prin faptul că  la nivelul administrațiilor locale se acordă ajutoare de urgență pentru înmormântare , 
pentru împlinirea a 50 de ani de la căsătorie , însă ce este mai important , după părerea domniei sale , 
nașterea unui copil nu este stimulată în nici un fel . Cu referire la cele spuse de dl. Arghir, dl. primar 
arată că s-a informat cu privire la acest aspect, până în prezent Consiliul General București acordând 
astfel de premii , însă va fi necesar să stabilim  condițiile  de acordare .  Se exemplifică aici faptul că 
sunt familii tinere care au rămas cu domiciliul în comună și locuiesc în alte țări , nașterea survenind 
acolo și se consideră această speță ca fiind nerelevantă pentru localitate, aceste familii nelocuind efectiv  
în localitate.               
              
             



 .Astfel, se stabilește ca pentru acordarea unor astfel de premii să se întocmească o notă de 
fundamentare , un regulament în care să fie  cuprinse  criteriile de acordare a acestui stimulent . În 
continuare, dl. viceprimar  întreabă pe dl. primar de ce nu au fost prevăzute fonduri pentru organizarea 
Zilei comunei Cuca . Dl. primar arată că urmărim să accesăm fonduri nerambursabile pentru 
desfășurarea unor activități  culturale , nemaifiind necesar să alocăm bani din bugetul local .  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  doi al ordinii de zi dl. primar prezintă  cele 11 
anexe ale inventarului   centralizat al comunei și al  instituțiilor finanțate de la bugetul local ,, după cum 
urmează :Programele informatice,Active fixe necorporale,Terenuri aparținând domeniului public și 
privat al comunei ;Construcții aparținând domeniului public și privat; Echipamente din domeniul privat 
; Echipamente  din domeniul public;  Aparate și instalații ;  Mijloace de transport din domeniul privat ;  
Mobilier domeniul public; Lista mijloacelor fixe în curs de execuție; Lista obiectelor de inventar ; Mai 
arată dl. primar că potrivit procesului verbal înregistrat la nr.6804 din 28.12.2019  întocmit de Comisia 
de inventariere, nu au fost  stabilite și înregistrate  lipsuri sau plusuri în ce privește bunurile inventariate 
, motiv pentru care membrii  Comisiei de inventariere propun aprobarea inventarului centralizat , de 
către organul deliberativ.  În continuare se fac înscrieri la cuvânt.  Dl. Tănase Marin întreabă dacă 
terenul de la fosta școală Cotros este înscris în inventar . Dl. primar după ce verifică inventarul 
terenurilor aflate în domeniul public , informează membrii Consiliului local că acest teren este înscris în 
inventar , având întocmită documentație cadastrală și fiindu-i atribuit număr cadastral.  Cum la acest 
punct  nu  mai sunt  alte 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   
devizul actualizat al investiției Extindere alimentare cu apă în zona Satul nou ,  arătând care au fost 
modificările survenite în cadrul derulării proiectului  și bineînțeles modificările de ordin financiar, 
valoarea  investiției fiind redusă  .  La acest punct dl. viceprimar întreabă dacă  banii rămași la acest 
proiect nu pot fi folosiți la proiectul de canalizare unde  prin adăugarea lagunei biologice valoarea 
proiectului a crescut și este trebuie să suportăm costurile de la bugetul local . Ca răspuns dl. primar arată 
că nu se poate   transfera această cheltuială fondurile fiind separate .  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 face cunoscut membrilor Consiliului local că 
pentru achiziționarea celor două vetre de casă   pentru care organul deliberativ și-a dat acordul de 
principiu,  este necesar să se realizeze o evaluare  a acestora , inclusiv a construcțiilor aflate pe acestea . 
Mai spune dl. primar că pentru aceasta este necesar să încheiem un contract cu un  evaluator autorizat 
pentru stabilirea cu exactitate , și în condițiile legii , a valorii reale a bunurilor ce urmează să le 
achiziționăm .   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 cinci al ordinii de zi secretarul UAT dă citire Deciziei nr.25/2019/3/27.01.2020 și a 
Raportului de follow-up înregistrat sub nr.83/09.01.2020 , emise de Camera de Conturi Galaţi , în urma 
acţiunii de verificare efectuată la UAT comuna Cuca şi comunicate nouă cu adresa 
nr.2.585/2019/27.01.2020 . După  prezentarea  documentelor a luat cuvântul dl. primar care dă  
amănunte despre fiecare dintre cele patru măsuri stabilite prin decizia de prelungire a termenului. Se 
arată că deja aceste măsuri sunt ca și rezolvate, prezentând pentru fiecare  modul lor de ducere la 
îndeplinire . În continuare a luat cuvântul dl. Arghir Traian , care în calitatea sa de președinte al 
comisiei economice, buget finanțe din cadrul Consiliului local , solicită domnului primar ca înainte de 
termenul prevăzut în decizia de prelungire , să prezinte o informare scrisă  membrilor Consiliului local 
în care se va menționa modul de ducere la îndeplinire  a măsurilor înscrise în decizie .0 

 
 
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  

              
                
   


