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

 Încheiat astăzi  27 ianuarie 2021 , în şedinţa ordinară  a Consiliului local al comunei 
Cuca , care are loc la orele 13,00  la sala mare a Căminului cultural din comuna Cuca.   
 Şedinţa a fost convocată de  primarul comunei  prin convocatorul înregistrat  la nr.317 
din 21 ianuarie 2021   , emis în baza Dispoziţiei nr.17 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 au fost de acord în unanimitate de voturi cu acesta.     
 Președintele de ședință , dl. Arghir Iordache , preia lucrările ședinței de astăzi și supune 
spre aprobare proiectul ordinii de zi :  

1.Proiect de hotărâre privind  închirierea prin atribuire directă a pășunii proprietatea 
privată a comunei Cuca , județul Galați . 

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spaţiu în 
suprafață de 6,52 mp  aflat la parterul  Căminului cultural  din  comuna Cuca  , judeţul  Galați 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi  situaţiile de 
necesitate ce se au în vedere la  acordarea ajutoarelor de urgenţă .                                                                       

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru anul 2021.   

5. Proiect de hotărâre privind organizarea  reţelei şcolare  pe raza unităţii administrativ 
teritoriale comuna  Cuca ,  pentru anul şcolar  2021-2022 , Şcoala Gimnazială „Sf. Gheorghe „  
comuna Cuca , judeţul Galaţi şi Grădiniţa  cu Program Normal  „Sf. Gheorghe „ comuna Cuca, 
judeţul Galaţi .  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a 
Programului anual de achiziții publice al  comunei Cuca, județul Galați ,  pentru  anul 2021. 

7. 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 .        
 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 prezintă referatul de aprobare  și  face o amplă 
prezentare a  documentației de atribuire la proiectul de hotărâre .Se arată că un număr de 16 
crescători de animale au solicitat pășune  , aceștia având la dosar  documentele cerute de lege . 
Se arată că pășunea va fi pusă la dispoziția crescătorilor de animale prin atribuire directă , însă 
acolo unde sunt  solicitări pe aceiași unitate de suprafață se va face licitație deschisă cu strigare. 
Pentru constituirea comisiei de atribuire și licitație dl. primar solicită membrilor Consiliului 
local să desemneze membri  care să facă parte din această comisie . De asemenea dl. primar 
prezintă tarlalele și trupurile de pășune cu valoarea chiriei pe fiecare dintre acestea . Se arată că   
valoarea pe hectar este dată de cantitatea de masă verde înscrisă în Amenajamentul pastoral 
elaborat de Direcția Agricolă Județeană  în anul 2019 și valoarea  pe tona de masă verde stabilită 
prin hotărâre a Consiliului Județean pentru anul 2021 .În continuare se fac înscrieri la cuvânt .   
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Dl Negrea Gheorghe  consideră că numărul de animale din localitate depășește cu mult 
încărcătură pe hectar , deoarece suprafața de pășune a localității este redusă  , iar conversia 
animalelor   în UVM nu poate fi respectată.  
Dl. Dimofte Fănică  atrage atenția asupra respectării condițiilor de mediu din localitate , faptul 
că fermierilor ar trebui să le fie interzis deplasare animalelor și stabulația  acestora în comună .  
În replică dl. primar arată că se vor respecta cerințele de mediu cu privire la organizarea  
zoopastorală  prin înscrierea acestor măsuri   în contractul de închiriere.  
 D-na Lepădatu întreabă dacă în cererile pe care le-au depus crescătorii au solicitat și  
atribuirea unor anumite tarlale. Dl. primar arată că nu s-a urmărit acest lucru , atribuirea urmând 
a se face în funcție de numărul de animale înscrise  la medicul veterinar și  Registrul Național al 
Exploatațiilor .  
 În continuare dl Gherghe Doru dorește să facă câteva clarificări cu privire la atribuirea de 
pășune în funcție de numărul de animale,  precum și cu eventuale solicitări a unor crescători de 
animale peste pășunea  primită , ceea ce poate determina licitație . În primul rând domnia sa 
arată că cel ce dorește o suprafață de pășune trebuie să dețină numărul de capete pentru a asigura 
încărcătura pentru suprafața primită , iar dacă mai dorește o suprafață în plus, de asemenea 
trebuie să dețină animalele pentru a o ocupa . Noi nu împiedecăm pe nimeni să solicite pășune 
sau să dorească să liciteze, însă aceste acțiuni trebuie să fie justificate de numărul de animale . 
De asemenea propune ca în conținutul contractului de închiriere să fie înscrisă clauza potrivit 
căreia cei ce vor fi depistați că pășunează  pe alte suprafețe  decât pe cele  atribuite ,  contractul 
de închiriere să fie reziliat   de îndată .  
 Dl. Arghir Traian , de asemenea arată , că nu putem permite altor crescători de animale 
să solicite mai multe parcele de pășune din moment ce nu dețin animale pentru acestea,  
deoarece nu încurajăm  atragerea de subvenții pe suprafață  pentru unii ,  ci dorim să  sprijinim 
crescătorii de animale .  
 În vederea constituirii comisiei de atribuire directă,   în cadrul consiliului local se fac 
propuneri de consilieri  care să facă parte din această  comisie . D-l Nedelcu propune pe d-na 
Lepădatu , președintele de ședință supune la vot deschis propunerea , membrii consiliului local 
fiind de acord în unanimitate de voturi . Dl. Gherghe Doru propune pe dl. Arghir Traian , 
președintele de ședință supune la vot deschis, membrii consiliului local fiind de acord în 
unanimitate de voturi . D-na Lepădatu propune pe dl. Dimofte Fănică , președintele de ședință 
supune la vot deschis propunerea , membrii Consiliului local fiind de acord în unanimitate de 
voturi . În continuare se mai poartă discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre , în special 
condiții procedurale , după care membrii Consiliului local sunt de acord să se treacă la vot . 
Înainte de a se supune la vot  proiectul de hotărâre , dl. consilier  Șotrocan Melu  arată că nu va 
vota  la acest proiect de hotărâre deoarece  soția , fiul și nora sa sunt proprietari de  animale și au 
formulat cereri pentru a beneficia de pășune de la nivel local, secretarul comunei consemnând 
acest lucru în procesul verbal de ședință .  În finalul discuțiilor președintele de ședință a supus la 
vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu votul a 10  consilieri din care 9 ”pentru ”și o 
”abținere”  dl. Căruceru Cezar .    
 La punctul doi al ordinii de zi  dl. primar  prezintă referatul de aprobare și documentație 
privind licitația publică . În continuare se fac înscrieri la cuvânt . Dl. Lepădatu Lenuța arată că 
este de acord cu scoaterea la licitație a spațiului de la Căminul cultural doar în condițiile în care 
acesta poate deveni  birou de copiat acte , bancomat , un sediu bancar , însă nu este de acord cu 
activități de comerț , alimentație publică , sediu articole pope funebre , care nu dau bine pentru 
un lăcaș de cultură.  De aceiași părere este și dl. Dimofte Fănică care afirmă în cunoștință de 
cauză , că firma de pompe funebre va expune în fața Căminului cultural diferite articole , sicrie , 
coroane  funerare  și alte asemenea , ceea ce ar putea crea indignare în rândul locuitorilor 
comunei . În continuare se poartă discuții pe marginea găsirii unei locații cu privire la punerea la 
dispoziție a unui astfel de spațiu unei firme cu acest obiect de activitate . În finalul discuțiilor 
membrii Consiliului local  au fost de acord în unanimitate de voturi cu proiectul de hotărâre , în 
condițiile în care spațiul va fi folosit pentru  birou de copiat acte  , bancomat , sediu filială 
bancară și alte asemenea , excluzându-se  activități de comerț , alimentație publică , pompe 
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funebre și alte asemenea . De asemenea membrii Consiliului local au propus d-lui primar ca la o 
ședința următoare  să vină cu o altă propunere  de spațiu care să fie pus la dispoziție pentru 
activități comerciale de pompe funebre .     
 La punctul trei al ordinii de zi dl. primar prezintă referatul de aprobare care cuprinde și 
Regulamentul privind condiţiile şi  situaţiile de necesitate ce se au în vedere la  acordarea 
ajutoarelor de urgenţă . Și aici se poartă discuții contradictorii .  D-na Lepădatu Lenuța propune 
ca ajutorul de urgență în anumite situații să fie de până la 1000 lei . Domnia sa  arată că în 
funcție de necesitatea persoanei sau familiei care îl solicită , membrii consiliului local , în 
cunoștință de cauză , vor analiza pe bază de documente  și eventual a unui referat de anchetă 
socială nivelul acestuia , care va fi supus la vot , în toate cazurile .  În replică dl. primar nu a fost 
de acord cu acest nivel arătând că bugetul  local nu poate să suporte astfel de cheltuieli , chiar 
dacă aceste ajutoare sunt relativ puține într-un an de zile .  În continuare s-a înscris la cuvânt dl. 
Arghir Traian care arată că legislația nu permite acordarea de beneficii , inclus ajutoare de 
urgență , unor beneficiar ce se înregistrează cu datorii față de bugetul local . Membrii Consiliului 
local adoptă această măsură arătând că cei în această situație  trebuie mai întâi să-și plătească 
datoriile .  Cum nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt  președintele de ședință  supune la vot 
proiectul de hotărâre , care a fost aprobat în unanimitate de voturi,  în forma cu ajutorul de 
urgență până la 1000 lei .  
 La punctul patru al ordinii de zi dl. primar prezintă referatul de aprobare și planul de 
lucrări . Aici nefiind  înscrieri la cuvânt președintele de ședință  supune la vot proiectul de 
hotărâre , care a fost aprobat în unanimitate de voturi.   
 La punctul cinci al ordinii de zi dl. primar prezintă de asemenea proiectul de hotărâre 
împreună cu cele două anexe ale acestuia . Cum nici aici nu sunt înscrieri la cuvânt  președintele 
de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre , care a fost aprobat în unanimitate de voturi.   
 La punctul  șase al ordinii de zi dl. primar  prezintă  strategia și programul achizițiilor 
publice pentru anul 2021 , însă înainte de a se adopta bugetul local . În funcție de dimensiunea 
acestuia Consiliul local se va reuni și hotărî în cunoștință de cauză  prioritățile de dezvoltare în 
anul 2021 . Cum nici aici nu mai sunt înscrieri la cuvânt  președintele de ședință  supune la vot 
proiectul de hotărâre , care a fost aprobat în unanimitate de voturi.   
  La ultimul punct înscris pe ordinea de zi propuneri întrebări interpelări,  se înscriu la 
cuvânt următorii consilieri :  
 D-na Lepădatu Lenuța propune ca ședințele consiliului local să se desfășoare  on-line  
deoarece avem această posibilitate .  
 D-l Nedelcu Ionel solicită lămuriri cu privire la situația cetățenilor care dețin pădure pe 
teritoriul cadastral al localității Rediu, însă în anii trecuți au plătit impozitul la casieria comunei 
Cuca, potrivit titlului de proprietate  eliberat de comisia comunală Cuca . Mai mult în prezent 
proprietarii sau moștenitorii acestora  plătesc la casieria Rediu și pentru anii trecuți și cu 
majorări de întârziere .  Dl. primar arată că această situație a fost analizată și de auditorii 
Camerei de Conturi cu ocazia  auditului financiar , când au solicitat o corespondență în acest 
sens cu primăria Rediu  care trebuie să preia evidența proprietarilor de pădure de la Cuca . Acest 
lucru,  arată dl. primar,  s-a făcut   în prezent proprietarii plătind doar la comuna Rediu . În ce 
privește sumele plătite la Cuca,   se va perfecta o procedură de compensare a sumelor achitate . 
 Dl. Căruceru Cezar  întreabă dacă instituția a făcut programare  pentru vaccinare  anti 
covid. Dl. primar arată că încă nu deoarece  nu se poate intra pe platformă .  Dl. Căruceru 
solicită amenajarea unui spațiu la ”Casa Miresei” pentru depozitarea în bune condiții a unor 
obiecte  populare recuperate de la cetățeni și anume război de țesut  cu toate accesoriile , 
nicovală , foaie de fierărie și altele . Dl. primar  arată că se poate face acest lucru , însă nu ca 
muzeu  ci până la înființarea și  organizarea unui muzeu pe plan local.   
 În continuare membrii Consiliului local au stabilit ca reprezentant al Consiliului local 
Cuca în consiliul de administrație al Școalii  gimnaziale din comună să fie dl. Nedelcu Ionel 
președintele Comisiei de cultură din cadrul Consiliului local .   
 În continuare secretarul comunei prezintă cererea d-nei Iftode Zamfirița din comuna 
Cuca , care arată că locuiește împreună cu fiica sa Gheorghiță Violeta și cei trei copii ai săi , din 
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care  doi minori școlari, care solicită un ajutor de urgență  pentru a-și întocmi documentele 
necesare  branșării la rețeaua de energie electrică .    
 Se poartă discuții pe această temă , se cunoaște  faptul că familia nu are curent electric,  
până de curând  primea energie electrică de la o locuință vecină , în prezent vecinul nu vrea să-i 
mai dea curent electric.  În finalul discuțiilor dl. Gherghe a propus și  membrii Consiliului local 
au  aprobat în unanimitate de voturi,   să-i acorde ca ajutor de urgență familiei suma de 1000 lei . 
 Membrii Consiliului local au sugerat domnului primar ca executivul de la nivel local  să 
urmărească  situația acestei familii și să o  ajute pentru a-și rezolva problema mai ales că aceasta 
are  în componență copii de  vârstă școlară .  
  

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 Iordache         Întocmit, 
                              Secretar UAT , A.Marin 


