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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  30 septembrie   2021 , în şedinţa extraordinară  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.4811 
din 28.09. 2021, emis în baza Dispoziţiei nr.135 din aceiaşi dată. 
 Din totalul de 11 consilieri  care compun organul deliberativ,  sunt prezenţi  la şedinţă     
un număr de șase consilieri , lipsesc d-nii consilieri  Arghir Iordache , Dimofte Fănică , Căruceru 
Cezar , Gherghe Iulian Dorian și Șotrocan Melu   ,  astfel că şedinţa se desfăşoară în condiţii de 
legalitate . La şedinţă  participă dl. primar şi secretarul comunei .Şedinţa este publică. 
  Președinte de ședință este dl.Arghir Traian ,  care preia lucrările ședinței de astăzi și 
supune spre aprobare proiectul ordinii de zi :  
 1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării  lucrării de dezlipire imobil situat  în 
Tarlaua 63 parcela 818/2  ,ce are o suprafață de 791 mp și  numărul cadastral 100235 ,  în  două  
loturi .  
 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 prezintă rectificarea de buget . Se arată că prin 
adresa nr. GLR_TREZ- 17697 din 16.09.2021  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Galați  în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, ne-au alocat următoarele sumă : 
-  Suma corespunzătoare cotei de 63% din impozitul  pe venit estimat a se încasa la bugetul de 
stat pentru echilibrarea bugetelor locale; 
- Suma corespunzătoare din cota de 14% din impozitul  pe venit estimat a se încasa la bugetul de 
stat pentru echilibrarea bugetelor locale; 
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; 
 Localității noastre îi revine prin această rectificare suma de 64 mii lei și propune repartizarea ei 
după cum urmează :  
SUPLIMENTĂRI VENITURI SUPLIMENTĂRI CHELTUIELI 

04.02.01- Cote defalcate din impozitul pe 
venit +5.000 lei 

51.02.01.03.20.30.30 -  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 
+ 20.000 lei (Arbuști, plată furnizori) 

04.02.04- Sume alocate din cotele defalcate 

din impozitul pe venit – 4.000 lei 

65. 02.04.01.20.01.07 -  Transport + 1.000 lei (transport 
cadre didactice) 
65.02.04.01.71.01.01- Construcții- 40.000 lei  
( Modernizare gard Școala Sf. Gheorghe) 
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11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale +63.000 lei 

66.02.08.20.13 + 3.000 lei ( Pregătire profesională pentru 
asistent medical comunitar . 

TOTAL: 64.000LEI TOTAL: 64.000 LEI 

                                                                                                       
 Pe marginea celor prezentate se fac înscrieri la cuvânt . D-na Lepădatu Lenuța nu este de 
acord cu alocarea sumei de 3000 lei pentru cursul de pregătire al asistentului medical comunitar 
, fiind de acord cu plata cursului însă nu și cu plata cazării și mesei  . De aceiași părere este și dl. 
Nedelcu Ionel care consideră un privilegiu pentru funcționari   aceste cursuri de pregătire .   În 
finalul discuțiilor dl. primar revine asupra propunerii sale și repartizează suma la  realizarea 
gardului de la școală . Referitor la gardul de la școală d-na Lepădatu  întreabă pe dl. primar din 
ce se va realiza gardul și consideră la o primă vedere că  devizul general  la suma de 230 mii lei 
este destul de ridicat , însă urmează ca fiecare sumă să fie justificată . Dl. primar arată că gardul 
se va realiza la față din fier forjat , pe soclu de beton cu armătură , iar pe laturile de la nord și 
vest din plasă sudată de asemenea pe soclu de beton  și mai adaugă că inițial devizul general a 
fost  de 140 mii , asta  în urmă cu circa  patru  ani , în prezent materialele scumpindu-se  foarte 
mult. În finalul discuțiilor  președinte de ședință a supus la vot proiectul de hotărâre care a fost 
adoptat în unanimitate de voturi.  
 La punctul doi al ordinii de zi dl. primar arată că prin proiectul de hotărâre se urmărește 
dezlipirea imobilului  situat  în Tarlaua 63 parcela 818/2  ,ce are o suprafață de 791 mp și  
numărul cadastral 100235 ,  în  două  loturi . Acest teren  se află în proprietatea privată a UAT 
comuna Cuca și este  aferent clădirii fostului magazin ce a aparținut Federalcoop , în prezent 
proprietatea  SC Agrofrontal Cuca . Cum la acest punct nu sunt înscrieri la cuvânt,   președinte 
de ședință a supus la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat 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. 
 
       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ         
        Consilier  Arghir Traian                        
                    Întocmit, 
                                       Secretar UAT , A.Marin 


