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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  18 noiembrie 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.5605 
din 11  noiembrie 2021, emis în baza Dispoziţiei nr.156 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  Arghir Iordache și Negrea Gheorghe   ,  
astfel că şedinţa se desfăşoară în condiţii de legalitate . La şedinţă  participă dl. primar şi 
secretarul comunei .Şedinţa este publică și participă trei cetățeni care au solicitat din timp,  în 
scris primarului comunei  participarea la ședință .  
  După efectuarea prezenței la ședință secretarul comunei supune spre aprobare  procesul 
verbal încheiat în ședința ordinară  anterioară , proces verbal care a fost aprobat în unanimitate 
de voturi . De asemenea a fost supus spre aprobare și procesul verbal încheiat în ședința 
extraordinară de îndată din 3 noiembrie 20021 , proces verbal care a fost aprobat prin votul a 
cinci consilieri care au fost prezenți la ședința respectivă,  în timp ce patru dintre aceștia , absenți 
la ședința în discuție , s-au abținut . 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  stabilirea de impozite și taxe locale pentru anul fiscal 2022. 
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor şi 
sectoarelor de activitate în care se pot institui taxe locale speciale.  
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea de taxe locale speciale  pentru anul fiscal 2022 
 4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul  domeniului public  al  UAT 
comuna Cuca, judeţul Galaţi , a  suprafeţei de 25.605  mp cu categoria de folosință pădure,  
situată în  intravilanul localităţii  Cvartal 43 Parcela 547.     
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu soţilor în viaţă care au împlinit 50 
ani de la căsătorie. 
 6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.55 din 23.09.2021 
privind  încheierea acordurilor de cooperare între UAT comuna Cuca și Filiala Județeană  Galați 
a Asociației Comunelor din România privind organizarea și exercitarea activităților de audit 
public intern și urbanism .  
 7. 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 prezintă Referatul de aprobare  la proiectul de 
hotărâre . Se arată că potrivit  datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor pentru 
indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2022, consiliile locale vor utiliza rata 
inflației de 2,6%” , procent care a fost adăugat impozitelor și taxelor stabilite din  anul 2021.  
În continuare se fac înscrieri la cuvânt .  D-na Lepădatu Lenuța explică faptul că impozitele și 
taxele locale se pot indexa cu rata inflației  , dar potrivit Codului Fiscal nu este obligatoriu acest 
lucru . Dl. Arghir Traian în cuvântul său arată că potrivit legislației în domeniu , Guvernul 
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României prin Ministerul de Finanțe , avea obligația  indexării veniturilor populației , pensii , 
alocații pentru copii , salarii , îndemnizații , cu rata inflației comunicată de Direcția de Statistică 
, lucru care nu s–a întâmplat de circa doi ani , motiv pentru care nu consideră echitabil ca 
organul deliberativ al comunei Cuca să crească impozitele și taxele locale cu rata inflației , 
situație  ce ar împovăra mai mult populația comunei noastre , motiv pentru care afirmă că 
domnia sa va vota împotriva indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 cu rata 
inflației  , totodată propunând membrilor Consiliului local, ca alternativă la  proiectul de 
hotărâre,  rămânerea  impozitelor și taxelor  locale pentru anul 2022 la nivelul anului 2021.  De 
asemenea , dl. consilier Căruceru Cezar , după ce a prezentat articolul din lege referitor la 
stabilirea impozitelor și taxelor locale ,  susține  rămânerea acestora  pentru anul fiscal 2022 la 
nivelul celor din anul 2021 , deși consideră că acestea ar trebui să fie scăzute . Dl. consilier 
Nedelcu Ionel , este de aceiași părere cu antevorbitorii săi , subliniind faptul că în ultimii ani nu 
au crescut veniturile populației în nici un fel , motiv pentru care nu consideră echitabil creșterea 
impozitelor  și  susține menținerea lor la nivelul celor din anul 2021. În finalul discuțiilor 
președintele de ședință supune la vot deschis  proiectul de hotărâre în forma prezentată de 
inițiator , ce cuprinde impozitele și taxele locale actualizate cu rata inflației , rezultatul fiind 
următorul : din cele nouă voturi exprimate, un număr de doi consilieri au votat ”pentru”  în timp 
ce șapte consilieri au votat  ”împotrivă ” d-nii : Arghir Traian , Căruceru Cezar , Dimofte Fănică 
, Gherghe Iulian Dorian , Lepădatu Lenuța , Nedelcu Ionel , Șotrocan Melu . În continuare 
președintele de ședință a supus la vot propunerea d-lui Arghir Traian ce prevede menținerea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 la nivelul celor din anul 2021 , rezultatul votului 
fiind următorul : din cele nouă voturi exprimate un număr de șapte consilieri au fost ”pentru” în 
timp ce  doi consilieri s-au abținut , d-nii Pavel Maricel și Vlad Gheorghe .  
           Punctele doi și trei ale ordinii de zi sunt dezbătute simultan . Dl. primar începe prin a 
prezenta cele două sectoare de activitate în care  se propune instituirea de taxe locale speciale și 
anume , serviciul de salubritate al comunei și paza publică pe timp de noapte . Pentru 
îmbunătățirea funcționării  serviciului de salubritate de la nivel local dl. primar propune  
suplimentarea  numărului de curse ale autospecialei  pentru deșeuri de la trei în anul 2021 la 
patru în anul 2022 . Arată dl. primar că în urma controlului tematic efectuat de către  comisarii 
Gărzii Naționale  de Mediu – Comisariatul Județean Galați , au fost luate măsuri și au fost 
stabilite prin hotărâri de consiliu local , spații pentru depozitarea deșeurilor provenite din 
construcții și demolări , precum  și pentru depozitarea biodeșeurilor  . De asemenea  avem 
încheiat contract cu o firmă ce ridică deșeurile reciclabile din localitate . Astfel urmărim 
gestionarea  tuturor categoriilor de deșeuri provenite de la persoane fizice și juridice , stabilind 
măsuri concrete pentru creșterea gradului de colectare . În anul 2022 se vor furniza patru saci 
menajeri pe lună utilizatorilor , efortul financiar fiind unul semnificativ . În ce privește serviciul 
de pază pe timp de noapte dl. primar arată că în prezent mai avem doar un agent de pază , însă 
mizăm foarte mult pe implementarea proiectului de  introducere a sistemului de supraveghere 
video stradal , ce stă să înceapă. În această situație când vom  supraveghea  în special ordinea și 
curățenia în comună , vom desemna o persoană care să se ocupe și de aplicarea contravențiilor,  
după un prealabil avertisment, celor ce nu respectă normele de conviețuire  socială  și aruncă 
deșeurile în locuri nepermise .  În continuare se fac înscrieri l cuvânt . D-na Lepădatu Lenuța  
adresează d-lui primar două  întrebări și anume :  diferența de la suma de 201 mii cât ne costă 
ridicarea deșeurilor din comună la suma de 149 mii cât se preconizează a se colecta  din taxa de 
salubrizare de la utilizatori , de unde se va acoperi , de asemenea a doua întrebare , care este 
suma colectată în anul 2021 la serviciul de pază publică pe timp de noapte . Ca răspuns la prima 
întrebare dl. primar arată că , suma restantă de circa 41 de mii din anii anteriori o vom colecta 
prin mijloace legale urmând a fi folosită în anul 2022 , de asemenea operatorul  cu care avem 
contract și ridică deșeurile reciclabile ne-a virat 2400 lei pentru anul 2021,  și  mai sunt situații 
când din motive obiective ce privesc mai ales condiții meteo nefavorabile , autospeciala nu se 
poate deplasa în localitate , situație în care nu se face plata și nu în ultimul rând mizăm pentru 
îmbunătățirea  gradului de colectare . La cea de a doua întrebare dl. primar face cunoscută suma 
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colectării taxei de pază din anul 2021 și anume  circa 17300 lei , sumă ce este cheltuită pentru 
plata salariului agentului de pază care se ridică în acest an la 40 mii . În continuare d-na 
Lepădatu  consideră că localitatea nu are organizată pază în conformitate cu prevederile legale , 
motiv pentru care nu este de acord  cu  instituirea unei taxe pentru un serviciu inexistent  și  
sugerează instalarea unor sisteme de pază performante în concordanță cu  vremurile actuale.  De 
aceiași părere este și dl. Căruceru Cezar care nu este de acord cu taxa pentru pază publică pe 
timp de noapte , deoarece un singur paznic nu poate efectua paza localității în întregul său  și 
solicită să grăbim instalarea sistemului video de supraveghere din localitate . Dl. Dimofte Fănică  
afirmă cu nu are nimic împotriva existenței agentului de pază în  organigrama instituției , însă nu 
este de acord cu instituirea taxei de pază publică pe timp de noapte, iar în ce privește 
repartizarea de saci menajeri  pentru deșeuri populației consideră că nu este o soluție .  Dl. 
Nedelcu Ionel consideră un risc major efectuarea serviciului de pază pe timp de noapte de către 
un singur paznic , deoarece legislația în domeniu prevede ca  deplasările nocturne se fac de 
patrule alcătuite din cel puțin doi agenți de pază . Referitor la stabilirea taxei de salubrizare  
pentru casele nelocuite din comună , d-na Lepădatu întreabă pe dl. primar care a fost 
raționamentul , din moment ce la adresa respectivă  nu se produc și  predau  deșeuri. Dl. primar 
arată că la prima vedere așa se crede , însă acele case au moștenitori care locuiesc în alte 
localități , vin în comună cu diferite ocazii , tăiat la vie , cules  la vie , sau alte activități , situații  
în care fac curățenie în curte și predau suficiente deșeuri, atât la autospecială cât și  
biodegradabile  . Arată dl. primar că aceste situații au fost observate de către muncitorii de la 
salubritate și oamenii noștri care merg în teren.      În finalul discuțiilor președintele de ședință a 
supus la vot  cele două proiecte de hotărâre , rezultatul votului fiind următorul : În ce privește 
stabilirea sectorului de activitate  Serviciul de salubritate al comunei  și instituirea taxelor  
pentru funcționarea Serviciului de salubritate , au votat nouă consilieri locali din care opt au 
votat ”pentru ”  iar unul s-a abținut dl. Căruceru Cezar. În ce privește  stabilirea sectorului de 
activitate pază publică pe timp de noapte și instituirea taxei pentru funcționarea serviciului de 
pază pe timp de noapte  , au votat un număr de nouă consilieri locali,  din care  patru dintre ei au 
votat ”pentru ” și cinci ”împotrivă ”.         
 La punctul patru al ordinii de zi dl. primar arată că pentru realizarea Registrului spațiilor 
verzi din localitate , sunt necesare întocmirea  documentațiilor cadastrale a terenurilor ce se 
încadrează aici , potrivit prevederilor legale . Astfel,  prezentul proiect de hotărâre vizează acest 
lucru , suprafața de pădure în discuție fiind  amplasată în locul numit popular Râpa Roșie , 
ravenă ce este împădurită și care îndeplinește condițiile pentru a fi inclusă în Registrul spațiilor 
verzi . La acest punct dl. Arghir Traian adresează d-lui primar întrebarea  , dacă în viitorul 
apropiat avem un proiect pentru amenajarea  acestui spațiu de circa 2,5 ha și care se află într-o 
zonă relativ centrală a comunei, deoarece  în zonă  mai sunt situații în care vecinii  mai 
depozitează deșeuri . Dl. primar arată că în prezent nu avem un  astfel de proiect , însă urmărim 
să  schimbăm în bine fața acelui loc . În ce privește  depozitarea de deșeuri de unii locuitori din 
zonă , dl. primar  consideră că prin montarea de camere de supraveghere se va rezolva definitiv 
această problemă . Dl. Arghir  consideră  că doar cu avertismente nu se oprește obiceiul greșit de 
a depozita gunoiul în locuri nepermise și consideră că trebuie aplicare contravenții . Dl. primar 
nu ascunde  intenția sa de a încadra un polițist local care pe baza imaginilor camerelor de 
supraveghere stradală  să aplice aceste contravenții celor care nu respectă  măsurile de igienă și 
conviețuire socială . Nemaifiind alte 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 începere prin a spune că și în acest an 
continuăm  acordarea de premii soților în viață care au împlinit 50 ani de la căsătorie , o 
inițiativă  a administrațiilor trecute,  de circa 20 ani . În acest an,  arată dl. primar,  că 
îndeplinesc condițiile doar trei cupluri, motiv pentru care solicită  acordarea în continuare a  
sumei de 500  lei net. La acest punct,  d-na Lepădatu după ce afirmă că aceste cupluri care sunt 
împreună de 50 ani  sunt de felicitat,   consideră că suma ar trebui majorată la 1000 lei , însă  
această inițiativă rămâne pentru perioada următoare . Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, 
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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 circumstanțele în care s-a ajuns la 
revocarea H.C.L.nr.55 din 23.09.2021 privind  încheierea acordurilor de cooperare între UAT 
comuna Cuca și Filiala Județeană  Galați a Asociației Comunelor din România privind 
organizarea și exercitarea activităților de audit public intern și urbanism . La data  inițierii 
proiectului de hotărâre   se cunoștea faptul că pentru Filiala Galați a ACoR  a fost respinsă de 
către Curtea de Apel Galați  intrarea în insolvență  și deși UAT comuna Cuca avea  acorduri de 
cooperare cu AcoR Filiala Galați , pentru audit public intern și urbanism ,  s-a dorit 
reactualizarea acestora  în condițiile modificării legislației de bază și anume acestea au fost 
încheiate avându-se în vedere Legea nr.215/2001 a administrației publice locale , care după cum 
se știe a fost abrogată și înlocuită de OUG 57/2019 privind Codul administrativ . Însă în 
condițiile în care s-a solicitat revocarea acesteia , dl. primar solicită membrilor Consiliului local 
să fie de acord cu acest proiect în forma prezentată . Nemaifiind  înscrieri la cuvânt, președintele 
de ședință a supus la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat în unanimitate de voturi.   
 La ultimul punct al ordinii de zi se fac înscrieri la cuvânt. Dl. Șotrocan Melu  referitor la 
salubrizarea localității , arată că în partea de sud a comunei unde membri ai familiei sale dețin 
pășune,  se depun deșeuri de toate felurile ,  fiind practic înființată ilegal platformă de gunoi . 
Solicită cel puțin montarea unor panouri de avertizare  pentru depozitarea gunoiului .  Dl. primar 
în replică arată că în scurt timp ne vom ocupa de această chestiune  și vom remedia situația de 
acolo. D-na Lepădatu aduce în discuție  acordarea stimulentului pentru încurajarea natalității în 
comună ,  care a fost propus și aprobat  odată cu  adoptarea bugetului local.  Dl. primar arată că 
este necesar inițierea unui proiect de hotărâre de aprobare a unui regulament privind modul de 
acordare a acestui stimulent cu care au fost de acord toți membrii Consiliului local și afirmă că 
vor fi identificate fonduri pentru acordarea acestora. D-na Lepădatu arată că în perioada imediat 
următoare va prezenta un astfel de proiect de hotărâre și mai întreabă pe dl. primar de ce nu 
funcționează iluminatul public  pe  DN24 D în zona gospodăriei numitei Săndica Călin. D-l 
primar spune că știe că  în acea zonă nu funcționează iluminatul public și a făcut demersuri 
pentru remedierea situației , în zilele următoare  acesta va funcționa negreșit.  Dl. Nedelcu Ionel  
aduce în discuție existența a două tasări a str. Lozovița indicând locul acestora . Dl. primar arată 
că s-a făcut deja adresă  executantului drumului,  acest drum  aflându-se încă în garanție. În 
continuare dl. Căruceru  aduce în discuție faptul că a depus un proiect de hotărâre privind 
realizarea unui parc de joacă pentru copii , care însă a rămas fără  rezultat și faptul  că 
intenționează să mai depună trei proiecte de hotărâre însă solicită sprijinul  membrilor 
Consiliului local . Față de cele expuse dl. primar arată că  primul proiect de hotărâre nu avea 
identificate fonduri pentru realizare , deci nu avea raport de specialitate motiv pentru care nu a 
putut fi promovat în ședința Consiliului local .         
 În continuare secretarul comunei prezintă spre aprobare membrilor Consiliului local două 
solicită de ajutoare de urgență pentru decesul a doi consăteni  și anume  Tudor Gheorghe și Ene 
Gavrilă, care nu erau cuprinși în sistemul asigurărilor sociale, motiv pentru care familia  nu 
beneficiază de ajutoare de înmormântare de la stat și solicită acest lucru . Fiind supuse la vot în 
mod individual cele două cerere au fost aprobate în unanimitate de voturi cu acordarea a 1000 
lei pentru fiecare . 
 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 


