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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  3 noiembrie 2021 , în şedinţa extraordinară de îndată , în condițiile 
art.134 alin.(4) din OUG nr.57 privind Codul administrativ,  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.5470 
din 02.11. 2021, emis în baza Dispoziţiei nr.152 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 ,Lepădatu 
Lenuța  , Nedelcu Ionel  și Șotrocan Melu   ,  astfel că şedinţa se desfăşoară în condiţii de 
legalitate . La şedinţă  participă dl. primar şi secretarul comunei .Şedinţa este publică. 
Justificarea caracterului extraordinar de îndată a ședinței este dat de urgența depunerii 
proiectelor  pe drumuri , canalizare și iluminat public , dar și a faptului că acum s-au primit 
fonduri pentru realizarea unor investiții pe plan local , înlocuire gard școală , timpul rămas până 
la sfârșitul anului fiind scurt.  
  Începând cu luna noiembrie Președinte de ședință este dl. consilier  Gherghe Iulian 
Dorian  ,  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 cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ , aferente obiectivului ”Modernizarea străzilor pe care a fost înființat sistemul de 
alimentare cu apă/canalizare , comuna Cuca , județul Galați ”, în vederea depunerii spre 
finanțare  prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.                                                
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ aferente obiectivului ”Extinderea rețelei de canalizare pe teritoriul comunei Cuca , 
județul Galați ” în vederea depunerii spre finanțare  prin Programul Național de Investiții 
”Anghel Saligny”. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției „Modernizarea sistemului de iluminat 
public in Comuna Cuca, Judetul Galati”.                                                
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat aferent obiectivului 
“Înlocuire parțială gard, Școala Gimnazială Sfântul Gheorghe  comuna Cuca, județul Galați” .                                         
 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 și începe prin a 
prezenta actele normative prin care comunei noastre i-au fost repartizate sume și anume 
Hotărârea nr .245 din 28 octombrie 2021 a Consiliului Județean Galați  privind alocarea sumei 
de 135 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați  in 
vederea suplimentării bugetelor locale și  Hotărârea nr.246 din 28 octombrie 2021 privind 
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repartizarea  pe unități administrative - teritoriale  a sumei de 160 mii lei, din cota de 6 % din 
impozitul pe venit estimat a se încasa de la bugetul de stat în anul 2021 și estimările cotei de 
20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, a cotei  de 20% aplicata la procentul de 73 % din sumele din cota 
de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 6% din impozitul 
pe venit estimate a se încasa de la bugetul de stat pentru anii 2022-2024. Mai arată dl. primar că 
au fost majorate veniturile bugetului local cu suma de 15 mii lei  , astfel că propune rectificarea 
bugetului local , după cum urmează :  
  
SUPLIMENTĂRI VENITURI SUPLIMENTARI CHELTUIELI 

04.02.05 - Sume repartizate din fondul la 

dispoziția Consiliului Județean  +160.000 lei 

43.02.08 – Subvenții primite de la bugetele 

consiliile locale și județene pentru ajutoare în 

situații de extremă dificultate +135.000 lei 

07.02.02.03 Impozitul pe terenul din 

extravilan + 15.000 lei 

51.02.20.01.02 Materiale pentru curățenie +2.000 lei 
51.02.20.01.08 Poșta, telecomunicații +3.000 lei 
51.02.20.01.03 Iluminat, încălzit și forță motrică (Lemne foc 
pentru anul 2022 - Administrație)+ 21.000 lei 
51.02.20.01.30  Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare (plata furnizori)+10.000 lei 
51.02.71.01.30 Alte active fixe( Achiziție teren)+35.000 lei 
61.02.20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter 
funcțional ( Plata servicii SSM)+3.000 lei 
65.02.04.20.01.03 Iluminat, încălzit și forță motrică (Lemne 
foc pentru anul 2022 – Scoală și Grădiniță)+20.000 lei 
65.02.04.20.01.07 Transport (cadre didactice) +1.000 lei 
65.02.04.01.71.01.01- Construcții- 93.000 lei 
( Modernizare gard Școala Sf. Gheorghe) 
84.02.20.01.06 Piese de schimb utilaje+2.000 lei 
84.02.71.01.02 Mașini, echpamente și mijloace de transport 
(achiziționare agregate) + 55.000 lei 
74.02.06 .71.01.30- Alte active fixe (extindere canalizare ) + 
65.000 lei  

TOTAL: 310.000LEI TOTAL: 310.000 LEI 

                                                                                                                                            
 

                                
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 .  
 La punctul doi al ordinii de zi dl. primar prezintă proiectul de hotărâre . Se fac cunoscute 
sectoarele de drumuri propuse a fi modernizate prin proiectul de investiții . Arată dl. primar că 
din totalul de 10 km de drumuri ce se urmărește a se face,  3 km sunt prevăzuți cu canalizare , iar 
alimentare cu apă fiind pe toți zece . Punctează dl. primar faptul că pe aceste drumuri  există 
posibilitatea  introducerii rețelei de canalizare fără a fi necesar a se interveni pe carosabil . Cum 
nici aici nu sunt înscrieri la cuvânt , președintele de ședință a supus la vot proiectul de hotărâre 
care a fost aprobat în unanimitate de voturi . 
 La punctul trei al ordinii de zi dl. primar prezintă  străzile pe care urmează să fie  
introdusă rețeaua de canalizare . La acest punct dl. Căruceru Cezar solicită lămuri cu privire la 
propunerile  făcute prin proiectul de hotărâre ,  fiind de părere că este mai bine ca rețeaua să  fie 
introdusă pe străzile principale în întregime,  după care pe celelalte sectoare de  drumuri . În 
continuare se poartă discuții pe această temă ,  discuții la care participă consilierii prezenți ,  
concluzia  finală  râmând  propunerile făcute prin proiectul de hotărâre , motiv pentru care 
președintele de ședință a supus la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat în unanimitate de 
voturi . 
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 La punctul patru al ordinii de zi dl. primar prezintă proiectul de hotărâre , în care sunt 
cuprinse toate elementele sistemului de iluminat public ce  se are în vedere  a se moderniza . Dl. 
Căruceru întreabă de ce nu sunt cuprinse și drumurile național și județean . Dl. primar arată că 
prin acest proiect nu se poate moderniza iluminatul public existent pe drumurile național și 
județean  .  În finalul discuțiilor 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 , dl. primar reia  informațiile cuprinse în 
proiectul de hotărâre și punctează faptul că la acest proiect a solicitat firmei de consultanță 
introducerea cheltuielilor  diverse și neprevăzute , ca de altfel și la proiectul de drumuri , 
deoarece din experiența trecută s-a dovedit faptul că mai sunt o serie de scăpări din partea 
arhitecților  , ori pe plan local lucrurile trebuiesc duse la bun sfârșit , aceste sume fiind de un real 
folos.  În continuare președintele de ședință a supus la vot proiectul de hotărâre care a fost 
aprobat în unanimitate de voturi.  
 
 În afara ordinii de zi dl. Arghir Traian declară în consiliu  că trebuiesc luate măsuri , prin 
regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local , față de unii consilieri care lipsesc 
de la ședințele extraordinare în mod nejustificat  sau chiar în mod intenționat .   
 
 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  Gherghe Iulian Dorian  
 
                               
                    Întocmit, 
                                       Secretar UAT , A.Marin 


