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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  26 februarie  2021 , în şedinţa ordinară  a Consiliului local al comunei 
Cuca , care are loc la orele 11,00  la sala mare a Căminului cultural din comuna Cuca.   
 Şedinţa a fost convocată de  primarul comunei  prin convocatorul înregistrat  la nr.801 
din 19.02.2021   , emis în baza Dispoziţiei nr.34 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. Pe marginea procesului verbal dl. Căruceru Cezar are de făcut o completare și anume 
faptul că nu a fost consemnat exact în procesul verbal  modul de adoptare a hotărârii de la 
primul punct al ordinii de zi,  când inițial membrii PNL nu au fost de acord cu  prețul de pornire 
pe unitatea de suprafață   potrivit Amenajamentului pastoral, după care aceștia au revenit asupra 
votului , hotărârea fiind adoptată potrivit legii.  Cum nu sunt de făcut alte  completări sau  
modificări pe marginea procesului verbal , membrii consiliului local au fost de acord în 
unanimitate de voturi cu acesta.  Președintele de ședință , dl. Arghir  Traian  , preia lucrările 
ședinței de astăzi și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi :  

1.Proiect de hotărâre privind  completarea Hotărârii Consiliului local nr.1 din 27.01.2021 
privind  închirierea prin atribuire directă a pășunii proprietatea privată a comunei Cuca , județul 
Galați . 

2. Proiectul de hotărâre privind însușirea valorilor de inventar ale unor obiective  din 
domeniul public al comunei, potrivit rapoartelor de evaluare .  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul UAT comuna Cuca , județul Galați. 

4. Proiect de hotărâre privind  însuşirea  Raportului privind activitatea desfăşurată de 
asistenţii persoanelor cu handicap în semestrul II al anului  2020 , la nivelul comunei Cuca , 
judeţul Galaţi .              
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției  ” Clasarea grupului de 
fântâni cu cumpănă din comuna Cuca , județul Galați , în punctul Pe lac” . 
 6.Proiect de hotărâre privind stabilirea  cotei lunare de combustibil pentru autoturismul 
din dotare precum și pentru celelalte mijloace auto din dotarea  serviciilor  de la nivel local. 
 7. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente 
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi a contractelor/acordurilor-cadru 
de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel unității  administrtiv-
teritoriale  comuna Cuca , Județul Galați 

8. Propuneri , întrebări , interpelări .   
 Fiind supus  la vot deschis,proiectul  ordinii de zi  a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 Precizăm că toate proiectele de hotărâri și  materialele ședinței de astăzi au fost 
comunicate membrilor consiliului local electronic pe adresele de e-mail la data convocării 
ședinței și a comunicării invitației la ședință . De asemenea precizăm că materialele ședinței  au 
fost publicate pe site-ul comunei Cuca la secțiunea  alocată în cadrul linkului Monitorul Oficial 
local, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003.   
 Înainte de a se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi,  dl. consilier 
Șotrocan Melu face cunoscut președintelui de ședință și plenului ședinței, că nu va participa la 
vot la primul proiect al ordinii de zi deoarece membri din familia sa  au depus cereri pentru a 
primi pășune în calitate de crescători de animale .  
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 Pentru prezentarea referatelor de aprobare și susținerea proiectelor de hotărâre,  
președintele de ședință  dă cuvântul inițiatorului  acestora , primarul  comunei .  
 La punctul unu al ordinii de zi dl. primar dă cuvântul secretarului comunei care  prezintă 
Regulamentul procedurii de licitaţie publică cu strigare privind închirierea păşunii aflate în 
proprietatea privată a U.A.T. Cuca  , judeţul  Galați , anexă la proiectul de hotărâre care 
completează HCL nr.1 din 27.01.2021.  
 Pe marginea celor prezentate se fac înscrieri la cuvânt .  Dl. Nedelcu Ionel este de acord 
cu această completare  doar în situația când după atribuirea directă au fost constatate situații din 
cele înscrise  în regulament . De asemenea consideră că toți crescătorii de animale trebuie să 
primească pășune și este bine să se evite stările conflictuale la nivel local . Doamna Lepădatu 
întreabă pe dl. primar dacă persoana prezentă la ședință a solicitat în scris acest lucru . Dl. 
primar răspunde că nu a fost depusă astfel de solicitare , însă nu s-au mai continuat aceste 
discuții deoarece persoana respectivă  între timp a părăsit sala de ședință . În continuare dl. 
Negrea Gheorghe  consideră că acțiunea de  atribuire a pășunii și încheierea contractelor cu 
crescătorii de animale trebuie urgentată deoarece sunt situații de fermieri care deja au ieșit pe 
pășune  datorită timpului prielnic care favorizează acest lucru . Dl. Gherghe Doru dorește să se 
stabilească clar de către Consiliul local , ca regulă , pentru toți crescătorii de animale  , să nu li 
se permită acestora să liciteze decât pentru o singură parcelă . În continuare se port discuții pe 
marginea închirierii suprafeței de 3,87 ha pășune împădurită aflată în punctul ”Dârzu ”,  unde se 
arată că pentru a se ajunge ,  crescătorul de animale nu are cale de acces și trebuie să treacă prin 
tarlalele învecinate.  În replică dl. primar arată beneficiile  atribuirii acestui teren , faptul că  acel 
fermier va acorda suficientă atenție pentru a nu distruge atât culturile  vecine cât și pădurea care 
este deja la vârsta când nu mai poate suferi din cauza pășunatului , altfel  acel loc tot va fi 
pășunat  de mai mulți fermieri  care ulterior nu vor răspunde pentru pagube.  În finalul 
discuțiilor președintele de ședință a supus la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu votul 
a 10  consilieri în unanimitate de voturi .    
 La punctul doi al ordinii de zi dl. primar  prezintă cele cinci  obiective care au fost 
evaluate în luna decembrie 2020 și care urmează să fie introduse în inventarul domeniului public 
și valoric în contabilitate . La acest punct d-na Lepădatu Lenuța  arată că de obicei aceste 
evaluări au la bază solicitarea unui organ de control financiar  și este de acord cu proiectul de 
hotărâre.  Nemaifiind alte  înscrieri la cuvânt  președintele de ședință  supune la vot proiectul de 
hotărâre , care a fost aprobat în unanimitate de voturi.   
 La punctul trei al ordinii de zi privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul UAT comuna Cuca , județul Galați, dl. 
primar arată că în cadrul  organigramei instituției  există postul de asistent medical comunitar , 
post ce are ca sarcini de serviciu  monitorizarea bolnavilor cronici  din comună  și în general a 
tuturor categoriilor de persoane  care au nevoie de îngrijiri medicale . La acest punct dl. Dimofte 
Fănică , consideră că asistentul medical trebuie să fie mai eficient și să-și  facă datoria  cu mai 
mare rigurozitate . Cu această remarcă președintele de ședință  supune la vot proiectul de 
hotărâre , care a fost aprobat în unanimitate de voturi.   
 La punctul patru al ordinii de zi dl. primar prezintă  referatul de aprobare,  după care d-na 
Lepădatu întreabă dacă asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sunt încadrați în 
organigrama instituției noastre.  Dl. primar răspunde afirmativ , după care președintele de 
ședință supune la vot proiectul de hotărâre , care a fost aprobat în unanimitate de voturi.   
 La punctul cinci al ordinii de zi , după informarea făcută de dl. primar se poartă discuții 
contradictorii cu privire la  denumirea  și conținutul de formă  al titlului proiectului de hotărâre . 
D-na Lepădatu consideră că  nu este corect formulat aprobarea investiției  ci ar fi fost suficient 
aprobarea  unui acord de  principiu , iar dl. Arghir Traian  de asemenea reformulează denumirea 
și anume aprobarea proiectului Clasificarea  grupului de fântâni cu cumpănă  , denumire agreată 
de majoritatea consilierilor locali . În esență se consideră  incorect  cuvântul clasare  despre care 
se spune că înseamnă  a scoate din uz  din cauza degradării sau a învechirii sau de încetare a mai 
efectua cercetări într-o cauză . Secretarul comunei a consemnat aceste  propuneri de modificare 
a titlului proiectului de hotărâre  urmând ca acesta să se numească  Proiect de hotărâre privind 
aprobarea proiectului ” Clasificarea grupului de fântâni cu cumpănă din comuna Cuca , județul 
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Galați . ”  Astfel  președintele de ședință a supus la vot deschis proiectul de hotărâre care a fost 
aprobat în unanimitate de voturi . Totuși în urma cercetării amănunțite a dicționarului explicativ 
al limbii române în urma  reluării discuției  cu istoricul care va elabora proiectul  în discuție , s-a 
constatat că  verbul a  clasa  mai înseamnă și acțiunea de aranjare după caracteristici distinctive  

pe clase sau pe categorii , sau  așezare , rânduire într-o ordine  pe clase , categorii .  

 Față de acestea  proiectul de hotărâre  se va redenumi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea proiectului ” Clasarea grupului de fântâni cu cumpănă , în comuna Cuca , județul 
Galați . ” 
 La punctul șase al ordinii de zi stabilirea  cotei lunare de combustibil pentru autoturismul 
din dotare precum și pentru celelalte mijloace auto din dotarea  serviciilor  de la nivel local , în 
urma celor prezentate de inițiatorul proiectului de hotărâre  și situația  consumului prezentat din 
anul anterior de la serviciul financiar contabil ,  de unde rezultă că aceste consumuri sunt mult 
mai reduse decât  solicitarea actuală , se fac înscrieri la cuvânt . Dl. Dimofte Fănică  care a 
ocupat funcția de viceprimar în mandatul trecut , și care s-a ocupat efectiv de consumurile  
mijloacelor auto din patrimoniul comunei, arată  că actuala solicitare este cu mult mai mare și 
propune   la rândul său ca autoturismul să aibă o cotă lunară de 50 litri  . Dl. Șotrocan Melu  
afirmă că este purtătorul de cuvânt a unui grup de cetățeni  care doresc ca autoturismul din 
dotare să nu mai fie văzut pe câmp pe unde primarul are vie  sau  în zile libere pe la diferite 
târguri din zonă . Propune chiar  ca în zilele nelucrătoare autoturismul să fie  garat în curtea 
instituției . În replică dl. primar arată că  merge pe câmp în interes de serviciu , deoarece sunt și 
astfel de probleme  și nu ar putea participa la anumite situații de urgență în zilele nelucrătoarele 
dacă nu ar avea mijlocul de transport  , având în vedere și faptul că nu mai este la prima tinerețe.  
Referitor la art.2 al proiectului de hotărâre potrivit căruia hotărârea odată adoptată va intra în 
vigoare de la începutul anului , dl. Nedelcu Ionel arată că nu este de acord cu acesta , deoarece   
un act de acest fel nu poate opera pentru trecut și propune ca prevederile hotărârii să intre în 
vigoare  cu data adoptării, iar de la începutul anului  să se aplice prevederile hotărârii anterioare .  
D-na Lepădatu Lenuța se adresează  colegilor din cadrul consiliului local , afirmând că la acest 
punct este vorba despre cheltuirea banului public , solicitând acestora responsabilitate maximă . 
Referitor la  folosirea autoturismului și a microbuzului școlar arată că nu este de acord cu 
folosirea acestora în interes propriu de către cei care le  au în gestiune și  cere ca aceste mijloace 
auto să fie garate în curtea instituției. Dl. Căruceru Cezar propune ca microbuzul școlar în zilele 
de repaus școlar să fie la dispoziția cetățenilor localității în sensul că să ducă bătrânii la biserică 
sau să vină în sprijinul acestora în general .  La această propunere dl. primar arată că nu poate 
priva șoferul de zilele libere deoarece nu ar avea când să le recupereze, codul muncii nu ar 
permite acest lucru .  Dl. Negrea Gheorghe consideră că acest proiect de hotărâre ar putea servi 
numai pentru autoturism deoarece celelalte mijloace au consumuri în funcție de timpul de 
folosire .  Având în vedere consumul autoturismului din lunile anterioare , care au fost și de 25 
și 30 litri  pe lună ,  dl. Arghir Traian  consideră că o cotă de 100 de litri  pe lună pentru 
autoturism este îndestulătoare , în timp ce la celelalte mijloace autor poate rămâne la fel. În 
finalul discuțiilor președintele de ședință a supus la vot deschis proiectul de hotărâre  cu cele 
două propuneri făcute de dl. Nedelcu Ionel  cu privire la excluderea  prevederilor art.2 din 
proiectul de hotărâre și cu ce a d-lui Arghir Traian de reducere a cotei autoturismului de la 200 
litri la 100 litri , proiectul de hotărâre fiind adoptat cu votul a 11 consilieri din care 10 ”pentru ” 
și unul ”împotrivă” dl. Dimofte Fănică .  
 La ultimul punct înscris pe ordinea de zi dl. primar arată că anual Consiliul Județean 
Galați solicită  Consiliului local o astfel de hotărâre . În susținerea  neasumării  responsabilității 
achiziției de produse pentru programul din școli așa zis cornul și laptele,  dl. primar arată că 
instituția noastră nu deține nici personal cu pregătire corespunzătoare și nici logistica necesară 
realizării unei astfel de activități , mai mult decât atât Consiliului Județean achiziționează aceste 
produse pentru tot județul  tranzacția fiind net favorabilă  în interesul  beneficiarilor.    
Aici se poartă discuții  pe marginea contractului ce se dorește a fi încheiat , d-l Nedelcu Ionel 
arătând că este vorba despre două contracte din care și unul  despre neasumarea unor măsuri 
educative . După parcurgerea Ordonanței nr. 13/2017 ,  se constată că este în discuției doar 
contractul cu privire la acordarea ajutorului alimentar din școli , motiv pentru carte președintele 
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de ședință  supune  spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată de inițiatorul 
proiectului de hotărâre , rezultatul votului fiind următorul : proiectul de hotărâre a fost adoptat 
cu votul a 11 consilieri din care 8 au votat ”pentru ” și  3 ”împotrivă ”  d-na Lepădatu Lenuța ,   
d-nii Nedelcu Ionel și Șotrocan Melu .  
 La ultimul punct al ordinii de zi d-na Lepădatu Lenuța face cunoscut plenului Consiliului 
local că are informații cu privire la faptul că medicul de familie  de la C.M.I. Cuca -  dr. Groza 
Ciprian a fost numit  în funcția de director la DGASPC Galați . Față de această situație ivită , 
doamna Lepădatu solicită d-lui primar  să  informeze consiliul local care este programul de lucru 
al d-lui dr. Groza la CMI  Cuca  și programul de la DGASPC Galați .  
 În continuare secretarul comunei  supune atenției membrilor Consiliului local 
următoarele puncte :   
 1.În data de 12.02.2021 inspectori sociali din cadrul  AJPIS  Galați au efectuat un control 
tematic la primăria comunei Cuca cu privire la  verificarea modului de stabilire și acordare a 
ajutorului social  precum și determinarea celor mai vulnerabile persoane  din cadrul beneficiari-
lor  de ajutor social . Cu această ocazie au fost stabilite trei măsuri ca urmare a  neconformită-
ților constatate  față de prevederile legislației din domeniul asistenței sociale  și anume  
sprijinirea în vederea solicitării unui ajutor de urgență de la bugetul local , în vederea diminuării 
riscului de excluziune socială , realizarea anchetei sociale , pentru trei familii și anume Mustață 
Ilie și Mustață Constantina , Iancu Gheorghe și Filoti Ghinița . În continuare dl. primar arată că 
au fost efectuate anchete sociale la fiecare dintre aceste familii și s-a constatat că acestea nu 
dețin  uși care să izoleze termic  la intrarea în locuință   motiv pentru care dl. primar propune să 
se  încheie un contract  cu o unitate de profil în vederea realizării și montării de uși termopan la 
intrarea în locuința celor trei beneficiari . De asemenea dl. primar mai arată că îi vom ajuta pe 
aceștia  în vederea realizării unor  toalete  în curte  dându-le materialele necesare din  cele 
recuperate  din demolări din inventarul instituției . Se supune la vot cele propuse de dl. primar 
membrii Consiliului local fiind de acord în unanimitate de voturi .  
 2. Secretarul comunei prezintă cererea d-nei Arghir Mariana care solicită cumpărarea în 
calitate de constructor de bună credință a terenului aferent casei de locuit  , care inițial a făcut 
obiectului unui contract de concesiune  în perioada când desfășura activități de comerț în această 
clădire , și pentru care deține toate documentele prevăzute de lege . Se arată că legislația de 
specialitate prevede astfel de tranzacții a terenurilor din domeniul privat al unităților 
administrativ teritoriale  în condițiile prevăzute de Codul administrativ   pentru terenurile 
aferente construcțiilor și libere de sarcini sau datorii la bugetul local sau bugetul de stat în 
condițiile legii.  Având în vedere cele stabilite,  membrii Consiliului local au fost de acord în 
unanimitate de voturi  ca organul executiv prin primar,  să  parcurgă toate etapele necesare 
întocmirii documentelor premergătoare realizării tranzacției de vânzare cumpărare .  
 3. Secretarul comunei prezintă cererea d-lui Lupu Marius Eduard care solicită  
închirierea unui teren din domeniul public pe care urmează a se  realiza un modul  cu destinația 
de spălătorie auto . ȘI aici se poartă discuții în special asupra suprafeței exacte și a modului de 
realizare . În final membrii consiliului local au fost de acord în unanimitate de voturi  de a se 
trece la întocmirea actelor pregătitoare în vederea realizării închirierii .  
 În finalul ședinței dl. Dimofte Fănică solicită ca în ședința următoare să se prezinte 
organigrama instituției . De asemenea solicită  informații cu privire orarul  de  funcționare  a 
rețelei de iluminat public, la care dl. primar îi dă răspunsurile  solicitate .   

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 ȘDINȚĂ          

   Consilier  Arghir  Traian                      Întocmit, 
                              Secretar UAT , A.Marin 


