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

 Încheiat astăzi  19 august  2021 , în şedinţa ordinară  a Consiliului local al comunei Cuca 
, care are loc la orele 15,00  la sala mare a Căminului cultural din comuna Cuca.   
 Şedinţa a fost convocată de  primarul comunei  prin convocatorul înregistrat  la nr.3871 
din 10 august 2021, emis în baza Dispoziţiei nr.121 din aceiaşi dată. 
 Din totalul de 11 consilieri  care compun organul deliberativ,  sunt prezenţi  la şedinţă     
un număr de nouă consilieri , lipsesc d-nii consilieri   Căruceru Cezar și Gherghe Iulian Doria ,  
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 acestuia  d-l Dimofte Fănică arată că  l-a punctul șase al ordinii de zi nu 
a fost consemnat faptul că domnia sa a întrebat la ce compartimente vor fi repartizate cele două 
calculatoare .  De asemenea dl. Nedelcu Ionel solicită clarificări cu privire la troița ce a fost luată 
din perimetrul parcării ce urmează a fi demolată, iar d-na Lepădatu întrebă dacă o mai așezăm pe 
locul ei .  În replică dl. primar arată că troița a fost luată pentru a fi reparată și vopsită , într-un 
cuvânt recondiționată, după care o vom așezată  din nou.  Dl. Nedelcu  solicită ca această troiță 
să fie din nou amplasată pe locul pe care a fost .  Cu aceste mențiuni, membrii consiliului local 
au fost de acord cu procesul verbal cu opt voturi ”pentru” și o abținere dl. Dimofte Fănică. 
Președinte de ședință este dl. Dimofte Fănică,  care preia lucrările ședinței de astăzi și supune 
spre aprobare proiectul ordinii de zi :  
 1. Proiect de hotărâre privind  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020 .     
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.  
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru aferentă anilor 2016-
2021 Asociației Comunelor din România – Filiala Galați .  
 4. Proiect de hotărâre privind neachitarea sumelor reprezentând  contrava-loare audit 
public intern efectuat de către Filiala Galați a A.Co.R. în perioada  anilor 2018-2020 .  
  5. Proiect de hotărâre privind încheierea acordurilor de cooperare privind exercitarea 
activităților de audit public intern și urbanism cu Filiala Galați a A.Co.R.     
 6. Proiect de hotărâre privind demolarea Sălii de festivități  ”Casa Miresei” și construirea 
unui loc de joacă pentru copii .  
  7. Proiect de hotărâre privind casarea autoturismului  marca Dacia Logan  cu nr. de 
înmatriculare Gl. 09- CLC - și participarea sa la Programul național de stimulare a înnoirii 
parcului auto național 2021 .  
 8. Propuneri , întrebări , interpelări . 
 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.   
 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 începe prin  a arăta că exercițiul bugetar al 
anului 2020 a fost publicat și pe site-ul comunei Cuca ca  situații financiare  la încheierea anului  
2020. De asemenea  dl. primar solicită membrilor consiliului local luări de cuvânt sau puncte de 
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vedere  cu privire la cele primite la acest punct al ordinii de zi . Pe marginea celor prezentate ,   
d-na Lepădatu arată că este depășit termenul prevăzut de lege  acela de 31 mai până la care se 
aprobă încheierea exercițiului bugetar .  Dl. Arghir Traian consideră că poate fi și o scăpare a 
consiliului care nu a solicitat un astfel de proiect de hotărâre deși situațiile financiare erau 
cunoscute. În finalul discuțiilor președinte de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre care a 
fost aprobat în unanimitate de voturi .  
 La punctul doi al ordinii de zi dl. primar prezintă rectificarea bugetului local pe articole 
și aliniate ale celor două secțiuni și anume venituri și cheltuieli. Pe marginea celor prezentate    
d-na Lepădatu Lenuța solicită clarificări d-lui primar cu privire la suma de 25 mii  existentă la 
capitolul 70.06.71.01.30 alte active fixe . Dl. primar arată că se propune ca această sumă  să fie 
alocată pentru proiectul de modernizare a iluminatului public local, pe care însă  nu o să-i 
achităm din bugetul local , deoarece vor fi plătiți din proiect ,cu mențiunea că  ei trebuiesc 
prevăzuți în buget ca o regulă a contabilității .  În finalul discuțiilor președinte de ședință  a 
supus  la vot proiectul de hotărâre,  care a fost aprobat  cu votul a nouă consilieri din care șase 
au votat ”pentru ” și trei s-au abținut : d-na Lepădatu , dl. Nedelcu și dl. Șotrocan  .  
 La punctul trei al ordinii de zi dl. primar  începe expunerea sa prin a arăta că în acest 
moment ne aflăm în proces cu ACoR , Filila Galați , care se află în insolvență,  UAT comuna 
Cuca  fiind înscrisă la masa credală , procesul fiind departe de a se termina .  Mai arată dl. 
primar , că nu am achitat cotizația de membru începând cu anul 2016 , potrivit punctului de 
vedere al auditorilor Camerei de Conturi . Totuși potrivit hotărârii consiliului local de aderare la 
această autoritate  din anul 2009 noi ne obligăm să achităm anual această cotizație de membru . 
Mai arată dl. primar că din discuțiile purtate cu avocatul cu care instituția are contract de 
consultanță juridică și reprezentare , cotizația o putem achita deoarece aceasta a fost asumată la 
momentul aderării .  În continuare d-na Lepădatu consideră că situația dată este ambiguo , 
neavând o situație clară a ceea ce avem de achitat și eventual de încasat de la ACoR. și nu știm 
ce să plătim, motiv pentru care nu este de acord cu această plată .  Mai întreabă de ce nu s-a 
achitat anual .  Dl. Arghir Traian consideră că din moment ce am fost de acord să aderăm la un 
organism suntem obligați să achităm cotizația anuală stabilă de organul de conducere din care 
facem parte și noi . Dl. Dimofte consideră că dacă această procedură este legală ar fi necesar ca 
avocatul instituției să ne dea în scris acest lucru .  În finalul discuțiilor președintele de ședință a 
supus la vot deschis proiectul de hotărâre , acesta fiind respins cu votul a nouă consilieri din care 
cinci au votat ”pentru” și patru s-au abținut . D-na Lepădatu , d-nii Nedelcu , Șotrocan și 
Dimofte . 
     La punctul patru al ordinii de zi dl. primar readuce în discuție situația prezentată  la punctul 
anterior al ordinii de zi . Pentru faptul că nu am achitat auditul public intern  efectuat de auditorii 
ACoR cu care avem contract , ACoR ne-a acționat în instanță  . Cum nu știm care va rezultatul 
procesului  și suma ce ne va fi recunoscută la masa credală nu am achitat cele două facturi cu 
suma totală de circa 12 mii lei . Acesta este și raționamentul pentru care nu s-a achitata această 
sumă,  arată dl. primar care susține pe mai departe  și propune prin acest proiect de hotărâre 
neplata celor două facturi .    În finalul discuțiilor președinte 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 face o informare cu privire la necesitatea 
existenței unui contract de audit public intern la nivelul instituției  . Arată domnia sa că este 
obligatoriu să avem un astfel de contract  și propune continuarea  desfășurării  lui cu ACoR 
pentru faptul că raporturile de lucru au fost benefice pentru ambele părți , ACoR  având auditori  
profesioniști în  domeniile de activitate vizate . Pe marginea celor prezentate d-na Lepădatu 
consideră că din raportul Camerei de Conturi rezultă că au fost depășite cheltuielile facturate în 
raport cu activitatea desfășurată de auditori  , mai mult în cadrul raportului sunt și alte tipuri de 
cheltuieli care au depășit prevederile legale , cum ar fi încadrarea unor funcționari cu salarii mai 
mari față de cele din organigrama instituției , acordarea unor concedii medicale , etc. ceea ce a 
dus la crearea unor prejudicii. Dl. primar arată că o parte din aceste prejudicii stabilite de 
auditorii Camerei de Conturi au fost  anulate de către instanța de judecată , de unde  și concluzia 
că nu toate măsurile stabilite de  auditori sunt și  perfect legale .  În continuare dl. Arghir Traian  
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consideră că trebuie să încheiem aceste acorduri pentru a respecta prevederile legale cu privire la 
existența unui contract de audit public  la nivelul instituției . Dl. Negrea consideră că acest 
contract de audit poate fi încheiat și cu o altă societate de acest profil .  În finalul discuțiilor  
președinte de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre care a fost respins cu votul a nouă 
consilieri , din care cinci ”pentru ” și patru abțineri .  
 La punctul șase al ordinii de zi dl primar  prezintă referatul de aprobare la proiectul de 
hotărâre. Se arată că  sala de festivități numită popular în comună  și Casa Miresei , este o 
clădire realizată în anul 1974  din paiantă  , fără a avea fundație  și structură de rezistență sigure 
și care  s-a deteriorat accentuat prezentând risc major de prăbușire .  Neavând elementele 
esențiale pentru a fi reabilitată , adică fundație de beton și structură de rezistență prin aceasta 
înțelegând stâlpi și grinzi din beton , se impune demolarea sa și redarea terenului aferent o altă 
întrebuințare .  Mai arată dl. primar că pe locul clădirii ce se va demola,  printr-un alt proiect de 
hotărâre se va  propune a se realiza un loc de joacă pentru copii. Dl. Șotrocan Melu consideră că  
această clădire trebuie demolată dar  este necesar să construim alta în locul său , deoarece la 
nivel local este nevoie și de o sală de festivități . În replică dl. primar afirmă că  o astfel de 
clădire pentru  ocazii  ar fi mai nimerit  să aparțină sectorului privat și nu administrației locale. 
Dl. Arghir propune ca  urgent să se desființeze și  WC de la sala de festivități care nu stă bine în 
acel loc. Se mai poartă discuții pe această temă , în finalul lor  președintele de ședință supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre , care a fost aprobat în unanimitate de voturi .   
 La punctul șapte al ordinii de zi dl. primar aduce în discuție casarea automobilului Dacia 
Logan din inventarul primăriei și folosirea lui la schimb în programul de înnoire a parcului auto 
național , așa zis popular programul rabla,  pentru diferența de bani necesari  achiziționării  
unuia nou fiind deja luată hotărâre de consiliu , fondurile fiind alocate în bugetul local . La acest 
punct nefiind înscrieri la cuvânt președintele de ședință  a supus  la vot  proiectul de hotărâre 
care a fost aprobat în unanimitate de voturi .  
 La ultimul punct înscris pe ordinea de zi s-au înscris la cuvânt: D-l Vlad Gheorghe  
consideră că trebuie să grăbim montarea de camere de  supraveghere în comună , deoarece unii 
cetățeni aruncă saci cu deșeuri în diferite locuri  din comună . Dl. primar arată că proiectul este 
aproape gata în cel mai scurt timp va fi implementat .  Mai arată dl. primar că și proiectul cu 
modernizarea iluminatului public va fi gata până spre sfârșitul acestui an. Referitor la 
desfășurarea ședințelor de consiliu d-na Lepădatu solicită   mai mult respect din partea tuturor . 
D-na Lepădatu mai solicită d-lui primar clarificări cu privire la stadiul proiectelor la care am 
achitat deja diferite servicii  și ridică și problema iluminatului public care în anumite zone din 
comună nu funcționează .  Dl. primar arată că aceste proiecte se regăsesc pe lista de sinteză a 
unor  organisme financiare și așteptăm  începerea derulării lor, iar iluminatul public a fost 
perturbat de condițiile meteorologice, în prezent aceste defecțiuni  au fost remediate .   Dl. 
Nedelcu  cere lămuri cu privire la realizarea legăturii  drumului  local cu drumul județean  la pod 
la Pușcă . Dl. primar răspunde că această legătură a fost deja realizată.   Dl. Dimofte Fănică 
întreabă pe dl. primar dacă în contractul încheiat cu  operatorul de salubritate EcoNature este 
prevăzut ca preluarea deșeurilor reciclabile să se facă cu angajații primăriei . Dacă nu de ce 
aceștia participă la  această activitate. Dl. primar arată că nu este o astfel de clauză în contract  ,  
muncitorii  nu participă la ridicarea deșeurilor, această situație  fiind o singură dată .       
  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 ȘEDINȚĂ         
        Consilier  Dimofte Fănică                       
                    Întocmit, 
                                       Secretar UAT , A.Marin 


