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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  16 decembrie  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.6082      
din 9 decembrie 2021, emis în baza Dispoziţiei nr.1696 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 și participă  șase  cetățeni care au solicitat din timp,  în 
scris primarului comunei  participarea la ședință, fiindu-le aprobate cererile.  
  După efectuarea prezenței la ședință secretarul comunei supune spre aprobare  procesul 
verbal încheiat în ședința ordinară  anterioară. Pe marginea acestuia d-na Lenuța Lepădatu  arată 
că în urma supunerii spre aprobare a punctului trei înscris pe ordinea de zi ,  la consemnarea 
votului și anume  patru consilieri ” pentru” și cinci ”împotrivă , nu au fost nominalizați 
consilierii care au votat ”împotrivă ” și anume : Căruceru Cezar , Dimofte Fănică , Lepădatu 
Lenuța , Nedelcu Ionel , Șotrocan Melu . Cu această mențiune procesul verbal încheiat în data de 
18.11.2021 a fost aprobat în unanimitate de voturi . Președinte de ședință este dl. consilier  
Gherghe Iulian Dorian  ,  care preia lucrările ședinței de astăzi și supune spre aprobare proiectul 
ordinii de zi de astăzi  :   
  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.  
 2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  achiziţionării  terenului vatră de casă  în 
suprafaţă de  1170 mp  şi a locuinţei aflate pe el C1=41 mp , cu nr. cadastral 105597,  aflată în 
proprietatea    d-lui Radu Gheorghe .          
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării Serviciului public de salubrizare al 
comunei Cuca , județul Galați , pentru anul 2022.   
 4. Proiect de hotărâre privind însușirea  contractului de comodat privind folosirea 
sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea  serviciului de iluminat public în  
comuna Cuca .           
 5. Proiect de hotărâre privind  înființarea și organizarea Serviciului de iluminat public al 
comunei Cuca și stabilirea formei de gestiune .  
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Studiului de fezabilitate , proiectului 
tehnic și detaliilor de execuție , precum și a serviciilor de asistență tehnică pentru obiectivul 
”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice , în comuna Cuca  județul Galați ”. 
 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea  Strategiei de dezvoltare locală a comunei 
Cuca, județul Galați,  pentru perioada 2021-2027. 
 8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea plății cotizației anuale  către Societatea 
Națională de Cruce Roșie din România, Filiala  Județeană  Galați.  
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul UAT comuna Cuca , județul Galați. 
 10. Proiect de hotărâre privind organizarea Pomului de Crăciun pentru copii de la școală 
și grădiniță.  
 11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziționării de arbuști ornamentali specia  
tuia și brad argintiu  și plantarea acestora pe aliniamentul gardului împrejmuitor de la Școala  
gimnazială ”Sf. Gheorghe ” Cuca  și curtea noului sediu administrativ.  
 12. Propuneri , întrebări , interpelări .  



2 
 

  Proiectele de hotărâre privind  însuşirea valorilor de inventar ale unor obiective din 
domeniul public și privat  al comunei , potrivit rapoartelor de evaluare și proiectul de hotărâre 
privind acordarea sumei de 2000 lei brut familiilor cu domiciliul în comuna Cuca , județul Galați 
, pentru fiecare copil  nou născut, care au fost inițial înscrise în ordinea de zi și pentru care s-au 
solicitat rapoarte de specialitate  compartimentelor de resort și avize comisiilor de specialitate 
din cadrul consiliului local , nu au putut fi puse în dezbaterea plenului la ședința de astăzi , din 
următoarele motive : pentru proiectul de hotărâre privind însuşirea valorilor de inventar ale unor 
obiective din domeniul public și privat  al comunei , potrivit rapoartelor de evaluare , nu au fost 
comunicate rapoartele de evaluare de către expertul evaluator, astfel că nu se cunosc  valorile 
imobilelor respective , iar pentru proiectul de hotărâre privind acordarea sumei de 2000 lei brut 
familiilor cu domiciliul în comuna Cuca , județul Galați , pentru fiecare copil  nou născut , 
comisia de buget finanțe din cadrul consiliului local nu a acordat aviz pozitiv  proiectului de 
hotărâre spre a fi pus în dezbatere,  pe motiv că acesta nu este suficient  fundamentat  și nu 
cuprinde toate situațiile în mod clar  pe care trebuie să le îndeplinească familiile beneficiare , 
urmând ca cele două proiecte de hotărâre să fie reluate  în momentul când îndeplinesc  condițiile 
cerute de lege . În urma  votului deschis ordinea de zi a fost aprobată cu votul a 11 consilieri din 
care opt  ”pentru ” și trei  ”împotrivă” , d-na Lenuța L. și d-nii Nedelcu I. și Șotrocan M.  
 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 Referatul de aprobare  la proiectul de 
hotărâre . Pe marginea celor prezentate  d-na Lenuța Lepădatu  solicită d-lui primar lămuri cu 
privire la rectificarea bugetului local , după cum urmează :  la Capitolul Bunuri și servicii pentru 
întreținere și reparații, alocarea sumei de 15 mii lei pentru achiziționarea de copaci ornamentali 
tuia și plantarea acestora pe aliniamentul gardului împrejmuitor de la școală . Aici domnia sa 
consideră că acești  copaci  sunt plantați târziu și în jurul unui gard neterminat și nu oferă o 
imagine plăcută mai ales că din experiența altora s-a văzut că o parte importantă dintre aceștia 
nu au vegetat  uscându-se pur și simplu  și consideră că plantarea unor trandafiri poate fi mult 
mai atractivă , mai ales că vorbim despre  o instituție publică .  La capitolul  Alte cheltuieli cu 
bunuri și servicii alocarea sumei de 25 mii pentru  organizarea  Pomului de Crăciun și achiziție 
materiale pentru confecționare steaguri, arată că este de acord cu alocarea de fonduri pentru 
Pomul de Crăciun însă nu este de acord cu alocarea pentru steaguri , motivând prin faptul că nu 
a observat  drapele arborate în comună nici chiar de Ziua națională . În ce privește alocarea 
sumei de 40 mii lei la capitolul Contribuții ale administrației publice locale în realizarea unor 
lucrări și servicii de interes public , d-na Lepădatu  arată că nu a înțeles exact pe ce se va cheltui 
această sumă . În replică dl. primar arată că copaci tuia plantați  mai pot fi văzuți și la alte 
instituții , pe aliniamentul  împrejmuirilor și oferă o imagine plăcută , dl. primar în continuare 
descrie lucrările ce mai sunt de executat la gardul de la școală,  încheind prin a spuse că în cel 
mai scurs timp gardul va fi gata . În ce privește confecționarea de steaguri dl. primar  afirmă că 
tocmai de aceea  este nevoie  să confecționăm  steaguri , pentru că nu avem, ori acestea trebuiesc 
realizate mai   devreme nu în ziua când ne sunt necesare (   cu ocazia unor zile festive ) .  În ce 
privește alocarea sumei de 40 mii dl. primar arată că aici  sunt contribuții ale noastre la diferite 
instituții unde suntem parteneri , alte prestații sociale , pe care d-na contabilă a  considerat 
necesar a le aloca pentru bunul mers al activităților instituției. În continuare dl. consilier Dimofte 
Fănică întreabă pe dl. primar câți copaci tuia vor fi achiziționați  și ce fel de utilaj sărăriță se va 
achiziționa . Dl. primar răspunde că numărul copacilor este de 112 tuia și doi brazi argintii 
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pentru curtea noului sediu . Sărărița pe care o vom achiziționa este de dimensiuni mai reduse , 
deoarece  o vom folosi  doar pe drumurile comunale ceea ce nu implică un volum de lucru prea 
mare.  În finalul discuțiilor de la acest punct dl. Arghir Traian , cu experiența sa,  aduce în 
discuție faptul că plantarea în general a copacilor se face de toamna până primăvara cu cât mai 
devreme cu atât mai bine pentru puieții respectivi , fiind optimist în ce privește  gradul de 
vegetare a acestora dacă sunt respectate câteva condiții elementare în ce privește îngrijirea  
acestora prin udare  și lucrări de întreținere . În continuare președintele de ședință a supus la vot  
proiectul de hotărâre , rezultatul votului fiind următorul : din cele  11 voturi exprimate un număr 
de  opt  consilieri au fost ”pentru” în timp ce  trei  consilieri au fost ”împotrivă” , d-na 
L.Lepădatu , d-nii I. Nedelcu și M. Șotrocan  .  
 La punctul doi al ordinii de zi  dl. primar prezintă beneficiile achiziționării acestui teren 
prin faptul că se va muta parcul auto din curtea primăriei , putându-se astfel  să se dea o altă 
destinație terenului de aici și anume spațiu verde . Pe marginea color prezentate de dl. primar dl. 
Căruceru aduce în discuție o alternativă cu privire la mutarea parcului auto și anume pe terenul 
de pe Lac acolo unde a funcționat cu mulți ani în urmă școala Slobozia . Dl. primar arată că acel 
teren se află într-o zonă inundabilă și nu putem efectua o investiție în aceste condiții . De 
asemenea d-na Lepădatu oferă ca alternativă terenul achiziționat de la Marin Tănase în 
vecinătatea Grădiniței de copii . Dl. primar arată că terenul de acolo se pretează pentru un astfel 
de tip de investiți , un bloc de apartamente, o clădire socială , etc., dar nu un garaj auto . Dl. 
Dimofte Fănică întreabă pe dl. primar dacă locația actuală nu este suficientă pentru garaj . Dl. 
Arghir Traian consideră că este foarte bine să achiziționăm și să mutăm garajele utilajelor 
deoarece s-au putea face și parc în jurul noii primării dar și locuri de parcare  atât pentru 
funcționari sat și pentru persoane care vin la primărie . Dl. primar tocmai acest lucru explică și 
d-lui Dimofte , faptul că se va găsi o altă folosință terenului rămas la primăriei , și mai arată dl. 
primar că pe viitor  terenurile achiziționate în aceste timpuri , cu sume de bani relativ mici, vor 
însemna foarte mult pentru dezvoltarea în viitor a localității . În finalul discuțiilor președintele 
de ședință a supus la vot  cele două proiecte de hotărâre , rezultatul votului fiind următorul :  din 
cei 11 consilieri care șia-au exprimat votul , opt au votat ” pentru ”  în timp ce trei sau ”abținut ” 
d-na L. Lepădatu , I.Nedelcu și M. Șotrocan .  
 La punctul trei al ordinii de zi dl. primar prezintă referatul de aprobare. Pe marginea 
acestuia dl. Dimofte întreabă dacă s-au achiziționat sacii pentru deșeuri și dacă a început 
repartizarea lor cetățenilor, de asemenea dacă mai urmărim  să dotăm serviciul de salubrizare cu 
alte obiecte . Dl. primar arată că s-a făcut achiziția publică pentru saci  , așteptăm  să-i primim și 
bineînțeles cum vin îi vom distribui  utilizatorilor , mai arată dl. primar că vom continua să 
achiziționăm coșuri stradale  și montarea acestora  pe străzile modernizate cu asfalt în prim a 
fază .  Dl. Nedelcu Ionel  solicită d-lui primar ca după semnarea contractului  cu operatorul de 
salubrizare , să se stabilească grafic de ridicate a fiecărui tip de deșeuri care să fie făcut public 
prin toate mijloacele de care dispunem  pentru a ajunge la cunoștința cetățenilor  localității . 
Nemaifiind  înscrieri la cuvânt, președintele de ședință a supus la vot proiectul de hotărâre care a 
fost aprobat în unanimitate de voturi.  
 La punctul patru al ordinii de zi  dl. primar prezintă referatul de aprobare  iar președintele 
de ședință întreabă membrii Consiliului local dacă  sunt înscrieri la cuvânt  . Cum 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 cinci  al ordinii de zi  dl. primar prezintă referatul de aprobare  iar 
președintele de ședință întreabă membrii Consiliului local dacă  sunt înscrieri la cuvânt  . Cum 
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 șase al ordinii de zi  dl. primar prezintă referatul de aprobare  iar președintele 
de ședință întreabă membrii Consiliului local dacă  sunt înscrieri la cuvânt  . Cum nu sunt  



4 
 

înscrieri la cuvânt președintele de ședință a supus la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat 
în unanimitate de voturi.  
 La punctul șapte  al ordinii de zi  dl. primar prezintă referatul de aprobare  iar 
președintele de ședință întreabă membrii Consiliului local dacă  sunt înscrieri la cuvânt  . Cum 
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 opt  al ordinii de zi  dl. primar prezintă referatul de aprobare  iar președintele 
de ședință întreabă membrii Consiliului local dacă  sunt înscrieri la cuvânt  . Cum 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 nouă al ordinii de zi  dl. primar prezintă referatul de aprobare  iar președintele 
de ședință întreabă membrii Consiliului local dacă  sunt înscrieri la cuvânt  . Cum 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 zece  al ordinii de zi  dl. primar prezintă referatul de aprobare  iar președintele 
de ședință întreabă membrii Consiliului local dacă  sunt înscrieri la cuvânt  . D-na Lenuța 
Lepădatu arată că  alocarea de fonduri pentru organizarea Pomului de Crăciun se face de la 
bugetul local  și întreabă pe dl. primar dacă a făcut demersuri la alte instituții pentru acordarea 
de sume sau produse pentru suplimentarea punguțelor copiilor, în special la Crucea Roșie . Dl. 
primar arată că nu s-au făcut  astfel de demersuri , doar Inspectoratul  Județean de Poliție a 
solicitat liste cu familii nevoiașe , pentru a le acorda diferite pachete cu produse alimentare  și de 
igienă . Referitor la această discuție dl. Arghir arată că Societatea de Cruce Roșie acordă  
ajutoare în special la situații de urgență și în mai puține cazuri pentru Pomul de Crăciun  . Dl. 
primar în încheiere arată că Societatea de Cruce Roșie a fost prima organizație care a ajutat 
populația sinistrată din localitatea noastră în anul 2013 și a contribui mereu , chiar și în acest an 
cu o motopompă de scos apa din locuințe și un generator electric la completarea inventarului 
domeniului public al localității .  Cum 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 11 al ordinii de zi  dl. primar prezintă referatul de aprobare  iar președintele 
de ședință întreabă membrii Consiliului local dacă  sunt înscrieri la cuvânt  . La acest punct d-na 
Lepădatu arată că nu este de acord cu acest punct  motivul fiind deja făcut cunoscut la primul 
punct  rectificarea de buget. Cum nu sunt alte  înscrieri la cuvânt președintele de ședință a supus 
la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat  cu votul opt consilieri ”pentru”și trei ”împotrivă” 
, d-na L. Lepădat , I. Nedelcu și M. Șotrocan . 
 La punctul 12 al ordinii de zi se fac înscrieri la cuvânt . Dl. Șotrocan readuce în discuție  
groapa apărută în asfalt pe str. Lozoviței .  Dl. primar arată că au mai fost observate și alte tasări 
mai mici pe această stradă și informează membrii Consiliului local că s-a făcut adresă și s-a 
trimis constructorului  care va veni și va rezolva neajunsurile . În continuare a luat cuvântul d-na 
Lenuța Lepădatu , care aduce în discuție mai multe chestiuni și anume : Potrivit legii  procentul 
de 5 %  din bugetul local poate fi alocat și cheltuit pentru activități sportive , activități culturale 
și de masă . Domnia sa întreabă pe dl. primar dacă la nivelul localității noastre s-a făcut ceva în 
acest sens . În replică dl. primar arată că la un moment dat a existat o echipă de fotbal care a 
beneficiat de sume din bugetul local , însă din lipsă de tineri care să practice acest sport s-a 
desființat . Dl. primar afirmă că a fost mereu deschis la dialog cu tinerii în această direcție numai 
că și cei câțiva care au dorit să înființeze o echipă de fotbal în final au renunțat .  
 În altă ordine de idei d-na Lepădatu întreabă pe dl. primar unde este panoul prevăzut de 
Legea nr.50/1991 , cu privire la informațiile publice la investiția  de realizare a gardului de la 
școală . Dl. primar arată că acel panou a fost adus de către executant numai că a fost sustras  de 
persoane necunoscute , în acest moment se face altul . Mai arată d-na Lepădatu că are informații 
că unei solicitante de ajutor pentru încălzire i-au fost solicitați 13 lei pentru  xerox  documente 
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fără a i se da chitanță . Dl. primar arată că va verifica această neconformitate și va da un răspuns 
d-nei Lepădatu , însă ar dori să știe persoana  pentru a putea face verificări .  
 Dl. Gherghe Doru , referitor la branșarea la rețeaua publică de canalizare solicită ajutor 
din partea primăriei pentru a găsi un executant care să respecte procedurile și tehnologia ce se 
impune în astfel de situații . Dl. primar arată că nu ne putem implica într-o astfel de acțiune  , 
abonaților revenindu-le dreptul de a lucra cu cine doresc .  
 În încheiere dl. Vlad Costică , participant la ședința de astăzi , a solicitat cuvântul 
președintelui de ședință , după care a ridicat problema  unei fetițe ce aparține soților decedați 
Ștefan Alexandru și Ștefan Vasilica , care nu mai primește alocație de stat de circa șase luni de 
zile .  
 Dl. primar arată că vom  efectua verificări în regim de urgență și vom  rezolva această 
chestiune , după care vom informa Consiliul local.   
 
 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 


