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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 21 octombrie  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.5176  
din  14.10. 2021, emis în baza Dispoziţiei nr.140 din aceiaşi dată. 
 Din totalul de 11 consilieri  care compun organul deliberativ,  sunt prezenţi  la şedinţă 
toți 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, pe rând  procesele verbale ale 
ședințelor  din data de 23 septembrie - ședința ordinară și 30 septembrie - ședința extraordinară, 
ambele comunicate membrilor consiliului local odată cu documentele ce privesc  ședința de 
astăzi . Procesul verbal încheiat în data de 23 septembrie a fost aprobat în unanimitate de voturi , 
în schimb procesul verbal din data de 30 septembrie a fost adoptat cu votul a 11 consilieri din 
care 8 ”pentru ” și  3 împotrivă , d-na Lepădatu Lenuța , Nedelcu Ionel și Șotrocan Melu ,  pe 
motiv că în lipsa președintelui de ședință dl. Dimofte Fănică,  a fost înscris ca președinte de 
ședință dl. Arghir Traian , care însă nu a fost supus la vot înainte de începerea ședinței .  
  Președinte de ședință de astăzi este dl.Dimofte Fănică  ,  care preia lucrările ședinței  și 
supune spre aprobare proiectul ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021.  
 2.Proiect de hotărâre privind achiziționarea de recipienți(saci) pentru utilizatorii 
serviciului de salubrizare, în vederea realizării colectării separate a deșeurilor municipale, 
respectiv a deșeurilor  reciclabile.  
 3.Proiect de hotărâre privind stabilirea  unui spațiu de stocare temporară a biodeșeurilor 
provenite de la utilizatorii serviciului de salubrizare .  
  4. 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 și canalizare , comuna Cuca , județul Galați ”, în vederea depunerii spre 
finanțare  prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.                                                
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ aferente obiectivului ”Extinderea rețelei de canalizare pe întreg teritoriul comunei 
Cuca , județul Galați ” în vederea depunerii spre finanțare  prin Programul Național de Investiții 
”Anghel Saligny”. 
  6. Propuneri , întrebări , interpelări .  
 Înainte de a se  supune la vot  proiectul ordinii de zi, primarul comunei – inițiatorul 
proiectelor înscrise pe ordinea de zi,  declară că retrage de pe ordinea de zi punctele 4 și 5 , 
deoarece în acest moment nu avem suficiente informații  tehnice cu privire la aceste  proiecte . 
Arată dl. primar că va reveni cu aceste proiecte de hotărâre la o ședință următoare .  
 Astfel președintele de ședință supune  la vot proiectul ordinii de zi  care a fost aprobat în 
unanimitate .  
 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  arată că prin adresa nr. GLR_TREZ - 19671 a  
Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați  cu privire la alocarea unor sume din 
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fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului  pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2021, localității noastre i-a fost repartizată suma de 50 mii lei și propune repartizarea ei după 
cum urmează :  
SUPLIMENTĂRI VENITURI SUPLIMENTĂRI CHELTUIELI 

11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale + 50.000 lei 

 
65.02.04.01.71.01.01- Construcții- 50.000 lei 
( Modernizare gard Școala Sf. Gheorghe) 
 

 

TOTAL: 50.000LEI TOTAL: 50.000 LEI 

                                                                                                        
 Pe marginea celor prezentate se fac înscrieri la cuvânt . D-na Lepădatu Lenuța readuce în 
discuție faptul că valoarea gardului de la școală este prea mare chiar dacă prețul la materiale a 
crescut și afirmă că în acest sens va solicita la momentul potrivit o expertiză. De asemenea dl. 
Căruceu Cezar consideră valoarea gardului  prea mare  . Dl. Arghir Traian  arată că se poate face 
o evaluare  a acestor  materiale și cheltuieli în funcție de grosimea fierului forjat ,  înălțime , etc 
și se poate stabili valoarea finală. Dl. Dimofte Fănică  afirmă că știe că în urmă cu circa 2 ani 
devizul general al gardului era de 110  sau 120 mii lei ,  și consideră că se poate face o 
actualizare a acestei valori cu prețurile la zi . 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 
ducerea la îndeplinire a Măsurii nr.2 din Raportul de inspecție nr.69 bio/22.-23.09.2021 , 
încheiat de către comisarii Garzii Naționale de Mediu -Comisariatul Județean Galați , în urma 
controlului tematic  efectuat în această perioadă la UAT comuna Cuca , prin care se dispune  
asigurarea de recipienți ( saci ) de colectare separată a deșeurilor municipale, respectiv a  
deșeurilor reciclabile,  pentru populație . Arată dl. primar că vom  aproviziona cu trei saci  circa 
700 de gospodării active , asta în acest an , pentru că în luna noiembrie vom stabili taxa de 
salubrizare pentru anul 2022  moment în care vom fundamenta această taxă  care va include  și 
asigurarea de recipienți  pentru anul viitor .  În continuare se fac înscrieri la cuvânt. Dl. Arghir 
Traian consideră că suma vehiculată de 61 mii lei pentru un an este ireală pentru că sacii nu  sunt  
așa de scumpi și consideră că ne putem permite această cheltuială.  Dl. Nedelcu Ionel este de 
părere că această taxă de salubrizare ar trebui diferențiată,  deoarece sunt familii care produc mai 
multe deșeuri în timp ce unii bătrâni nu produc aproape deloc, o parte dintre acestea fiind  
folosite pentru încălzirea locuinței . Referitor la  informarea și popularizarea  regulilor și 
măsurilor  privind salubrizarea localității, dl Căruceru readuce în discuție amplasarea unor 
panouri publicitare în cadrul  comunei care să servească   drept ghid pentru locuitori .   
Dl. Dimofte Fănică solicită lămuriri cu privire la măsura achiziționării de saci , deoarece în 
trecut dl. primar afirma  că nu este posibil acest lucru de teama organismelor financiare care 
imputau acest lucru . În replică d-na Lepădatu explică faptul că pentru cheltuielile realizate în 
cadrul unui serviciu  la dispoziția utilizatorilor săi,   toate cheltuielile trebuiesc făcute  
autofinanțat, altfel existând posibilitatea imputării lor . De asemenea , mai arată d-na Lepădatu 
că informarea cetățenilor trebuies să se facă  clar pe înțelesul tuturor , nu ca în prezent cu  zile și 
curse X-ate  sau de diferite culori .  Dl. Arghir Iordache  dă ca exemplu administrații locale care 
au pus la dispoziția  cetățenilor pubele  , pe culori ,  iar în aceste cazuri preluarea deșeurilor 
făcându-se potrivit reglemntărilor din domeniu . Dl. Gherghe Doru  consideră  că prin montarea 
camerelor  de supraveghere se vor rezolva o serie de neajunsuri privind modul de depozitare a 
deșeurilor  de către cetățeni. În finalul discuțiilor  președinte de ședință a supus la vot proiectul 
de hotărâre care a fost adoptat în unanimitate de voturi. 

La punctul trei al ordinii de  zi se arată că, de asemenea se urmărește ducerea la 
îndeplinire a Măsurii nr.5 din Raportul de inspecție nr.69 bio/22.-23.09.2021 , încheiat de către 
comisarii Garzii Naționale de Mediu -Comisariatul Județean Galați , în urma controlului tematic  
efectuat în această perioadă la UAT comuna Cuca  , prin care se dispune că se va organiza 
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colectarea separată a biodeșeurilor  , fără amestecarea  acestora cu alte tipuri de deșeuri , precum 
și stabilirea printr-un act administrativ a unui spațiu de stocare temporară  a acestor deșeuri cu 
informarea cetățenilor . Ca propunere de amenjare a acestui spațiu dl. primar  prezintă locul din  
jurul ravenei de la Puțul sec în suprafață de circa 250 mp , (50 m x50m) care să fie împrejmuit 
pe trei laturi cu șpalieri și sârmă  din ceea ce avem prin curtea primăriei, fără cheltuieli 
suplimentare . Mai arată dl. primar că  preluarea acestor biodeșeuri , care înseamnă  resturi 
vegetale , frunze , crengi , se va face cu tractorul și remorca din dotarea   comunei și nu se va 
permite depozitarea altor tipuri de deșeuri. Dl. Arghir Iordache propune ca  acest spațiu să fie  
monitorizat cu o cameră de luat vederi . Dl. Nedelcu Ionel   propune instalarea unor plăcuțe de 
informare-avertizare pentru utilizatori cu privire la regulile ce trebuiesc respectate .  Mai mult dl. 
Arghir Traian propune înscrierea pe aceste plăcuțe și a  contravențiilor pentru cei care încalcă 
regulile stabilite . Dl. Dimofte Fănică este de părere că și în partea de sud a comunei ar trebui 
organizat un astfel de loc pentru că este prea departe  pentru locuitorii din acea zonă.  Deoarece 
ridicarea biodeșeurilor se va face cu tractorul cu remorcă și mai puțin cu mijloacele de transport 
proprii ale cetățenilor , cât și stabilirea împreună cu comisarii Grzii de mediu a unui singur  
astfel de loc în comună , nu se poate  materializa propunerea organizării unui al doilea loc. De 
asemenea dl. Nedelcu Ionel este de părere că aceste curse trebuiesc programate în funcție de 
anotimp , logic ar fi mai multe toamna și primăvara și mai puține vara și iarna. Cu aceste 
mețiuni, președinte de ședință a supus la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat în 
unanimitate de voturi.La punctul patru al ordinii de zi dl. Șotrocan Melu adresează o întrebare cu 
privire la funcționarea iluminatului public din Satul nou și anume care sunt motivele pentru care 
a fost oprit.  D-na Lepădatu Lenuța adresează o întrebare secretarului comunei și anume care 
este situația de ansamblu cu privire la notificările adresate cetățenilor ce dețin terenuri vecine cu 
locurile în care vor fi amplasate turbine eoliene . Se arată că pentru a intra în posesia 
documentelor de urbanism de la Consiliul Județean,  dezvoltatorul  trebuie să întocmească un 
Plan de Urbanism Zonal , document care la rândul său se emite după parcurgerea mai multor 
etape printre care și  notificarea vecinilor  terenurilor  pe care urmează să se construiască 
turbinele eoliene. Referitor la identitatea proprietarilor terenurilor pe care urmează să se 
realizeze investiția,  secretarul  face cunoscut că aceste informații pot fi furnizate în condițiile 
prevăzute de lege cu privire la protecția  datelor  cu caracter personal . În altă ordine de idei d-na 
Lepădatu Lenuța întreabă secretarul comunei despre stadiul primirii cererilor de la cetățeni 
pentru subvenționarea energiei și căldură. Secretarul arată că acțiunea este în plină desfășurare 
în acest moment au fost primite 18 cereri,  neputând indica însă câte dosare se încadrează în 
prevederile legii . Referitor la iluminatul public dl. Căruceru exemplifică administrații locale din 
țară,  care au procedat la înlocuirea conductorilor de curent electric și modernizarea întregului 
sistem de iluminat public , făcând aluzie la iluminatul public din localitatea noastră care este 
vechi și neperformant. Aici se poartă discuții asupra faptului că în  ședința din 22 iulie 2021 a 
fost inițiat și aprobat un proiect de hotărâre privind ” Modernizarea  sistemului de iluminat 
public al comunei Cuca ” mai exact  aprobarea realizării Studiului de fezabilitate, a Proiectului 
tehnic și detaliilor de execuție, precum și a serviciilor de asistență tehnică a obiectivului . Este 
adevărat că până în prezent nu s-a făcut mare  lucru din lipsă de fonduri .Referitor la adoptarea 
unei hotărâri cu privire la încheierea unui contract de mentenanță pentru iluminatul public , acest 
act administrativ nu a fost inițiat și aprobat . În încheierea ședinței secretarul comunei dă citire 
cererii consăteanului Vlad Iancu a cărui casă a ars parțial și care solicită materiale de construcție 
din inventarul comunei. Membrii Consiliului local au fost de accord în unanimitate de voturi cu 
repartizarea unor matariale existente  pentru realizarea unei camere de locuit a unui hol și a unei 
anexe . 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 


