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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 13 aprilie  2022 , în şedinţa extraordinară de îndată  a Consiliului local al 
comunei Cuca, care are loc la orele 15,00  la sala mare a Căminului cultural din  comună.    
 Şedinţa a fost convocată de  primarul comunei  prin convocatorul înregistrat  la nr.2076      
din  8 aprilie  2022, emis în baza Dispoziţiei nr.41 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 și   
secretarul comunei .  
 În continuare secretarul comunei supune spre aprobare procesul verbal încheiat în  
ședința ordinară din 22 martie 2022, și  la care au fost făcute două mențiuni și anume : D-na 
Lepădatu Lenuța arată că în momentul în care a solicitat informații secretarului comunei cu 
privire la  atribuirea de sarcini de serviciu în completarea fișei postului de bază, s-a referit doar 
la postul de bibliotecar și nu la celelalte posturi sau funcții din organigrama instituției, dorind să 
se consemneze exact acest lucru  . De asemenea , dl. Arghir Traian , arată că în cuprinsul 
proceselor verbale ale ședințelor , se consemnează ca vorbitor dl. consilier Arghir Iordache , în 
timp ce  domnia sa doar  cu numele de Arghir  fără prenume , ceea ce poate constitui o 
neclaritate asupra identității vorbitorului și solicită ca și prenumele său să fie consemnat alături 
de nume, cu ocazia înscrierilor la cuvânt.   Cu aceste două mențiuni procesul verbal al ședinței 
ordinare din data de 22.03.2022 a fost aprobat în unanimitate de voturi . Președinte de ședință 
este  d-na  Lenuța Lepădatu,  care preia lucrările de astăzi și supune spre aprobare proiectul 
ordinii de zi :   
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului pentru proiectul „ÎNFIINȚARE 
REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE TERITORIUL 
COMUNELOR BĂLENI, CUCA, FRUMUȘIȚA, REDIU, SCÂNTEIEȘTI ȘI SUHURLUI, 
JUDEȚUL GALAȚI” 
   2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general 
estimativ a obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE 
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR BĂLENI, CUCA, 
FRUMUȘIȚA, REDIU, SCÂNTEIEȘTI ȘI SUHURLUI, JUDEȚUL GALAȚI” pentru 
finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY”  
   3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru aferentă anilor 2016-
2021  Asociației Comunelor din România - Filiala Județeană Galați .  
 4. Proiect de hotărâre privind privind  închirierea prin licitație publică a suprafeței de 
5,00 ha   pășune aflată în  proprietatea privată a comunei Cuca , județul Galați . 
 În urma  votului deschis ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi .  
 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 doar  la avizierul de la sediul instituției deoarece site-ul instituției unde se află și 
Monitorul Oficial local se află în procedură de refacere, în prezent  nefiind funcțional .  
 Înainte de a se intra la ordinea de zi dl. consilier Șotrocan Melu informează pe cei 
prezenți că nu va vota punctul patru de la ordinea zi  deoarece membri ai familiei sale vor 
participa la licitația ce se va organiza pentru  suprafața de pășune.      
 La primul punct al ordinii de zi d-na președintă de ședință a dat cuvântul d-lui primar 
care prezintă referatul de aprobare .Dl. primar începere prin a arăta că de fapt caracterul ședinței 
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de astăzi este dat de încheierea parteneriatului cu localități din zonă și  aprobării cererii de 
finanțare pentru depunerea în regim de urgență a documentelor pentru introducerea de gaze în 
comună . În continuare dl. primar prezintă sumele din acordul de parteneriat , atât alocațiile prin 
proiect cât și contribuția fiecărui partener din bugetul local și mai informează dl. primar că prin 
acest proiect se va asigura realizarea instalației de branșare a consumatorilor până la robinet și 
nu până la limita proprietății. Referitor la contribuția localității noastre în raport cu valoarea 
totală a investiției , dar și cu sumele înscrise în dreptul  localităților  partenere , sunt înscrieri la 
cuvânt .Dl. Arghir Traian în cuvântul său tocmai arată acest lucru , întrebând pe dl. primar care a 
fost raționamentul alocării acestor sume , de fapt , spre exemplu ,  comuna Frumușița având cea 
mai mică contribuție de la bugetul local în acest parteneriat . Dl. primar arată că a avut o discuție 
cu reprezentatul societății de consultanță pe această temă, care l-a asigurat că localității noastre îi 
va fi restituită suma în plus achitată de la buget  odată cu restituirea TVA. D-na Lenuța Lepădatu  
adresează d-lui primar pe lângă întrebarea care a fost adresată de dl. Arghir Traian și întrebarea,  
care au fost criteriile ce au stat la baza desemnării liderului de proiect și criteriile în funcție de 
care au fost atribuite fondurile. Dl. primar arată că la data întâlnirii reprezentanților localităților 
partenere , aceștia au convenit ca lider de proiect să fie comuna Scînteiești prin reprezentantul 
său dl. Bute Ghiorghe , primar cu cea mai mare experiență și vechime în funcție , după cum se 
știe și președintele ACoR- Filiala Galați , dl. primar mai spunând că de fapt această nominalizare  
reprezintă o sarcină în plus care nu este atât de simplă și ușoară pentru întreg aparatul de 
specialitate .În ce privește alocarea de fonduri dl. primar arată că acestea s-au făcut de către 
societatea de consultanță în funcție de dimensiunea localității și  numărul  de gospodării .   În 
încheierea discuțiilor președintele de ședință supune spre aprobare  proiectul de hotărâre , care a 
fost adoptat în unanimitate de voturi .  
 La punctul doi al ordinii de zi  dl. primar  prezintă devizul general total al investiției și 
separat cel al comunei noastre , discuțiile fiind cele de la punctul unu. Astfel că 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 trei al ordinii de zi  dl. primar prezintă  situația de moment în care ne află în 
relații de serviciu cu ACoR – Filiala Galați și anume derularea acordurilor de cooperare privind 
auditul public extern și activitatea de urbanism . Cum din anul 2016 nu am achitat  cotizația       
anuală datorată ca membri în această structură , Filiala Galați , consideră că nu mai au obligații 
în ce privește realizarea  serviciului de audit pentru instituția noastră , nu mai vizează prin 
compartimentul lor Arhitect șef , documentele de urbanism ( Certificate de urbanism , 
Autorizații de construire )   eliberate de instituția noastră , și chiar se pune problema  excluderii 
instituției noastre. Cum s-a ajuns aici,  dl. primar arată că am fost înscriși creditori la masa 
credală în momentul declarării insolvenței  Filialei Galați , iar avocatul instituției ne-a sugerat să 
așteptăm terminarea procesului pentru eventuale compensări , însă în prezent a fost anulat 
procesul privind intrarea Filialei Galați în insolvență , în prezent nerămânându-ne altă ceva decât 
să ne achităm restanțele, acest lucru fiindu-ne spus și de avocat  .Dl. Arghir Traian consideră că 
trebuie să avem o discuție cu reprezentații ACoR pentru a găsi împreună modalitatea de plată în 
avantajul celor două instituții , chiar  fără penalități  dacă se poate . Dl. primar arată că avem de 
plată pentru toată această perioadă suma de 41 mii lei , însă oricum cotizația nu se achită cu 
penalități .Cum nu mai sunt  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 informează membrii Consiliului local despre 
faptul că  fermierul Ștefan Eugen  și-a vândut animalele motiv pentru care contractul său cu 
suprafața de 5,00 ha pășune și 7,71 ha pășune împădurită a încetat automat , iar în prezent se 
pune problema  scoaterii acestor suprafețe la licitație  în regim de urgență pentru a putea încheiat 
contract cu nou fermier în termen util ( dată limită APIA- 11 mai 2022)  pentru a beneficia de 
sprijin financiar  pe suprafață .( doar pentru suprafața de 5,00 ha pășune , pășunea împădurită nu 
beneficiază de subvenții ) .  
.  



3 
 

În continuare se fac înscrieri la cuvânt . D-na Lenuța Lepădatu arată că în enunțul proiectului de 
hotărâre nu se regăsește și închirierea suprafeței de 7,71 ha pășune împădurită , chiar dacă în 
cuprinsul său se regăsește înscrisă și solicită ca în enunț și  preambul  să se facă această 
îndreptare materială .   Dl. primar arată că această pășune împădurită  va fi atribuită în ideea de a 
fi păzită tăierilor ilegale de arbori  și nu este atractivă din punct de vedere financiar,  pentru că 
nu beneficiază de subvenții , de unde și suma scăzută de începere a licitației  aceea de15 lei/ha 
/an . Mai arată dl. primar că se urmărește ca aceasta să fie preluată de crescătorii de oi care dețin 
pășune în zona respectivă. Dl. Arghir Traian întreabă pe câți ani se închiriază aceste suprafețe . 
Dl. primar arată că pentru șase ani perioadă la care expiră și celelalte contracte de atribuire 
pășune .  În continuare secretarul comunei aduce în discuție constituirea comisiei de licitație în 
care este  necesară și prezența a cel puțin  doi membri al consiliului local . Astfel invită domnii 
consilieri să facă propuneri  de membri titulari și membri supleanți . Dl. Doru Gherghe propune 
în această comisie pe dl. Arghir Traian ca membru titular . Dl. Arghir Traian propune pe dl. 
Nedelcu Ionel ca membru titular .  Mai sunt propuși ca membri supleanți d-nii Gherghe Iulian 
Dorian și dl. Dimofte Fănică . În continuare s-a trecut la desemnarea prin  vot secret membrilor 
comisiei de licitație . În  urma numărării voturilor  au fost desemnați ca membri titulari dl. 
Arghir Traian cu un număr de 11 voturi ”pentru ” , dl. Nedelcu Ionel cu 10 voturi ”pentru” și 
unul ”împotrivă ” și membri supleanți  d-nii Gherghe Iulian Dorian și Dimofte Fănică  cu câte 
11 voturi ”pentru ”. Cum nu mai sunt  înscrieri la cuvânt președintele de ședință a supus la vot 
proiectul de hotărâre care a fost aprobat 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  Lenuța Lepădatu        
            
 
 
             Întocmit,   
                         Secretar UAT , A.Marin 


