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 Încheiat astăzi 23 martie  2020 , în şedinţa extraordinară  a Consiliului local al comunei 
Cuca , care are loc la orele 15,00  cu ajutorul . 
 Şedinţa a fost convocată de  primarul comunei  prin convocatorul înregistrat  la nr.1732 
din  20 martie  2020  , emis în baza Dispoziţiei nr.51  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.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 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 privește   rectificarea bugetului pentru 
acoperirea cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare și a fost inițiat ca urmare a  necesității  de a 
asigura resursele financiare pentru realizarea investiției  publice de interes local, a cărui  
documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.52 din 14.08.2018   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 “Extindere alimentare cu apă – Zona 
Satul nou ,  in comuna Cuca,  judeţul Galaţi” , precum și a realizării  proiectului  ” Amenajarea 
grupului sanitar și asigurării cu utilități a acestuia pentru Școala Gimnazială ”Sf. Gheorghe ” 
comuna Cuca , județul Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.30 din 27 iunie 2019 .  
Se mai arată că  sumele pentru proiectul de alimentare cu apă sunt alocații de la minister potrivit 
contractului de finanțare , în timp ce pentru proiectul de la școală alocațiile  sunt de la bugetul 
local  prin majorarea veniturilor .  

 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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