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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  19 mai  2022 , în şedinţa ordinară 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.2611  
din 12 mai  2022, emis în baza Dispoziţiei nr.52 din aceiaşi dată. 
 Din totalul de 11 consilieri  care compun organul deliberativ,  sunt prezenţi  la şedinţă     
un număr de 10 consilieri . Lipsește dl. Șotrocan Melu . La şedinţă  participă dl. primar și   
secretarul comunei .  
 În continuare secretarul comunei supune spre aprobare procesul verbal încheiat în  
ședința  anterioară .  Cum nu sunt de făcut modificări sau mențiuni pe marginea sa , acesta  a 
fost aprobat în unanimitate de voturi . Președinte de ședință este dl. Nedelcu Ionel , care   preia 
lucrările de astăzi și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi :   
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  
Consiliului local Cuca .         
 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului pentru acordarea voucherelor  
de vacanță.           
 3. Proiect de hotărâre privind  organizarea și finanțarea festivităților prilejuite de 
sărbătorirea Zilei comunei Cuca . 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 100 mp teren 
intravilan aflat în domeniul privat al UAT comuna Cuca, județul Galați , d-nei Arghir Mariana. 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a suprafeței de 219 mp 
teren intravilan aflat  în domeniul privat al UAT comuna Cuca , Cv. 17 , Parcela 207/1 lot.2. 
 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea obiectivului de investiții ” Digitalizarea UAT comuna 
Cuca , județul Galați” .    
 7.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al  UAT comuna 
Cuca a  terenului în suprafață de 36 mp situat în Cvartal 13 Parcela 162/1, aferent  
monumentului ”Eroii Neamului ”. 8. Propuneri , întrebări , interpelări .  
 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 pe site-ul comunei Cuca la secțiunea  alocată în cadrul linkului Monitorul Oficial 
local, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003. Înainte de a se intra în ordinea de zi dl. 
consilier Nedelcu Iordache arată că la punctele patru și cinci ale ordinii de zi nu-și va exercita 
votul fiind în  conflict de interese , soția sa fiind beneficiara contractului de vânzare cumpărare 
prin atribuire directă și posibilă participantă la licitație .   
 La primul punct al ordinii de zi d-l președinte Nedelcu Ionel arată că va prezenta 
amendamentele depuse de grupul PNL în ce privește modificarea și completarea unor articole 
din regulamentul de organizare și funcționare . Aceste amendamente urmează să fie dezbătute și 
supuse votului deschis al plenului ședinței . Astfel , la art. 27 alin. (2) sau depus amendamente  
la lit. c) , d) , e), f).   La lit.c)”posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în comuna 
Cuca, județul Galaţi, de a asista la şedinţele Consiliului Local sau de a le urmări live pe site-ul 
Primăriei Cuca ”. Se supune la vot amendamentul fiind aprobat în unanimitate de voturi , la  
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lit.d)” transmiterea şedinţelor de consiliu local se va efectua de către o firmă din domeniu, 
contactată de Primăria Cuca ”. Înainte de a se trece la vot se poartă discuții . Dl. primar 
consideră că această operațiune este costisitoare și este de părere să încurajăm mai degrabă 
cetățenii să vină la ședință decât să suportăm cheltuieli  suplimentare .  Mai arată dl. primar că 
nu  putem angaja cheltuieli  de acest fel , fiind de preferat ca fondurile să meargă la cofinanțări 
de proiecte. Dl. Arghir Traian  consideră că este necesar  să facem o analiză amănunțită  , să 
vedem care sunt costurile reale după care să luăm o hotărâre.  Dl. viceprimar întreabă care este 
rostul acestei inițiative și ce se urmărește prin  aceasta . Oamenii ne cunoscut iar cei interesați 
pot veni la ședință , în sală fiind peste 150 locuri . Dl. Negrea Gheorghe dorește ca inițiatorii să 
motiveze această propunere . Dl. Dimofte Fănică este de părere că cei care au un interes pot 
participa fizic la ședințe . D-na Lepădatu arată că acest amendament va fi probabil  pe perioada 
mandatului și dorește acest lucru , deoarece  la o ședință trecută a propus și motivat un proiect de 
hotărâre care în final a fost respins de către consiliul local  . Ca motivație,  domnia sa arată că 
astfel putem fi transparenți în toate problemele pe care le dezbatem și putem fi urmăriți și de cei 
care nu sunt în localitate .    În finalul discuțiilor se supune la vot  acest amendament care a fost 
respins cu votul a  zece consilieri din care  doi ”pentru ” și  șapte  ”împotrivă ” , d-nii Arghir 
Iordache , Arghir Traian  , Căruceru Cezar , Gherghe Iulian Dorian , Negrea Gheorghe , Pavel 
Maricel ,  Vlad Gheorghe  și o abținere dl. Dimofte Fănică .  La litera  e)” membrii Consiliului 
Local Cuca, pot transmite pe paginile personale sau grupuri interne de FACEBOOK la care au 
acces membrii comunei şedinţele de Consiliu Local ”, se poartă discuții cu privire la necesitatea 
transmiterii de către consilieri a ședințelor pe rețele de socializare . Dl. Gherghe Iulian Dorian 
arată că pe o rețea de socializare fiecare dintre noi putem publica ce dorim , însă nu o putem face 
oficial  sau în calitate de reprezentant împuternicit oficial . În finalul discuțiilor și acest punct a 
fost respins în aceleași condiții ca și la litera d) .   La litera f ) ”Ședinţele de Consiliu Local pot fi 
înregistrate cu reportofon sau alte echipamente specifice până la identificarea unei companii care 
să asigure întreaga infrastructură pe live-strean, materialul rezultat se publică pe site-ul Primăriei 
Cuca ” . Aici dl. Arghir Traian consideră că dacă ședințele  sunt publice  pot participa doritorii 
iar procesele verbale sunt publicate , nu vede rostul înregistrărilor cu reportofon sau alte 
mijloace de înregistrare . Referitor la acest amendament  membrii Consiliului local sunt de 
părere ca pe viitor să poată fi identificate fonduri, de exemplu la adoptarea bugetului local, 
pentru înregistrarea ședințelor consiliului local. Fiind supus la vot și amendamentul de la litera f) 
a fost respins în aceleași condiții ca cel de la litera c) .  La art.26 alin.(1) a fost propus 
amendamentul ca din regulament să se elimine  prezența la ședință , cu participarea prin telefon . 
Și aici se poartă discuții, dl. Negrea Gheorghe arată că  este de părere că fiecare consilier trebuie 
să fie prezent la ședință . D-na Lepădatu adresează plenului următoarea întrebare , dacă este 
necesar să se adopte un proiect de hotărâre prin vot secret , cum se va proceda , sau consilierul 
local cu telefonul  cum  va vota pe buletinul de vot .  În finalul discuțiilor președintele de ședință 
a supus la vot  amendamentul care a fost  adoptat în unanimitate de voturi .  La art.50  alin.(1) se 
propune introducerea amendamentului ”Consilierii locali pot solicita informații necesare 
exercitării mandatului , iar compartimentul vizat este obligat să i le furnizeze la termenul stabilit 
.”  Președintele de ședință supune spre aprobare  acest amendament   care a fost aprobat în 
unanimitate de voturi . Tot la punctul unu d-na Lepădatu arată că la art.61 introducerea alin.(4) 
este o jignire la adresa consilierilor locali , deoarece consideră că nu pentru indemnizație vin 
consilierii locali la ședință. De aceiași părere este și dl. Gherghe Iulian Dorian care propune  
excluderea alin.(4) de la art.61 al regulamentului . Președintele de ședință supune la vot  această 
propunere fiind adoptată în unanimitate de voturi .  În continuare dl. Nedelcu  subliniază faptul 
că avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local la proiectul de hotărâre este 
consultativ , iar un proiect de hotărâre  cu aviz negativ nu poate fi scos de pe  ordinea de zi . În 
finalul discuțiilor de la punctul unu al ordinii de zi, președintele de ședință  supune spre aprobare 
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proiectul de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentul de organizare și funcționare al 
Consiliului local , care a fost aprobat cu amendamentele respective , în unanimitate de voturi . 
 La punctul doi al ordinii de zi  președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar care 
prezintă proiectul de hotărâre. Se arată că   voucherele de vacanță se acordă proporțional cu 
timpul lucrat  de  personalul contractual și funcționarii publici, fiind exceptate persoanele alese .  
Se precizează că aceste tichete valorice sunt valabile și anul viitor pentru a fi folosite de către 
beneficiarii lor . Cum la acest punct nu sunt înscrieri la cuvânt președintele de ședință  supune la 
vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat în unanimitate de voturi . 
 La punctul trei al ordinii de zi  dl. primar  prezintă membrilor consiliului local programul 
activităților  prilejuite de sărbătorirea Zilei comunei Cuca :  Ora  11,30  săvârşirea slujbei  
religioase de către preoţii celor două parohii ;Va fi și un parastas pregătit prin grija Societății 
Agricole ”Petru Rareș” Ora 12,00„ Dor de satul natal „ program literar  muzical susţinut de 
preşcolarii de la Grădiniţa de copii şi elevii de la Şcoala Gimnazială . Manifestările au loc în 
centrul localităţii la statuia Domnitorului Petru Rareş  , întemeietorul  aşezării  şi în sala mare a 
Căminului cultural .Ora 17,00   Activităţile se vor desfăşura pe terenul de sport al comunei . Va 
susţine un program de muzică populară  o formație de lăutari și doi soliști vocali profesioniști. 
Ora 20,00 Activităţi distractive  susţinute de participanţi locali . Programul se va încheia în jurul 
orei 23,00 .  Dl. primar informează membrii Consiliului local și asupra  cântăreților cu care 
urmează să  încheiem contracte, precum și valoarea acestora : Solistele de muzică populară 
Angelica Flutur , suma de 5700 lei pentru 45 minute ,  Mihaela Gurău 1300 euro  pentru o oră , 
precum și o formație de lăutari pentru suma de 2000 lei . Dl. primar  mai arată că se va organiza 
un mic protocol pentru invitați și participanți și solicită  membrilor consiliului local, ca  la rândul 
lor să invite la sărbătoarea  noastră  personalități din partidele politice   din care fac parte,  
precum și alte persoane publice . Cum nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt,  președintele de 
ședință supune spre aprobare  proiectul de hotărâre , care a fost adoptat în unanimitate de voturi .  
 La punctul patru al ordinii de zi dl. primar face o scurtă istorie arătând că  d-na Arghir 
Mariana a avut contract de concesiune a suprafeței de 100 mp încă din anul 2001 , fiind 
constructor de bună credință , în prezent solicită cumpărarea acestei suprafețe . Mai arată dl. 
primar că a fost întocmit și un raport de evaluare de către un evaluator autorizat , potrivit 
prevederilor legale . În continuare au luat cuvântul d-nii Arghir Traian , Dimofte Fănică și d-na 
Lepădatu Lenuța care arată că sunt de acord cu acest proiect de hotărâre ,  aceștia cunoscând 
faptul că d-na Arghir și-a achitat mereu taxele către bugetul local  fiind îndreptățită să-și 
cumpere terenul aferent locuinței . 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 cinci al ordinii de zi dl. primar , de asemenea  prezintă proiectul de hotărâre și 
faptul că acel teren prin vânzarea sa aduce venit bugetului local . Cum la acest punct 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 informează membrii Consiliului local despre 
intenția noastră de a accesa prin fonduri europene un proiect de digitalizare a comunei care 
cuprinde mai multe  sfere de activitate , digitalizarea administrației locale , dotarea cu a încă 25 
camere de supraveghere , precum și altele . D-na Lepădatu  consideră că este benefic pentru 
comună acest proiect,  indiferent de cine la propus, arătând la rândul său avantajele și plusul 
acestei implementări pentru viitorul comunității . De aceiași părere este și dl. Nedelcu care 
consideră că la început întotdeauna este mai greu , însă trebuie să mergem înainte în pas cu 
tehnologia . În finalul discuțiilor  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 informează membrii Consiliului local că 
pentru realizarea unui proiect de modernizare a monumentului ”Eroii Neamului ” , ce se dorește 
în viitorul apropiat,   ne este necesară cartea funciară a terenului aferent în suprafață de 36 mp , 
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de asemenea ne este necesară  și pentru înscrierea în inventarul domeniului public ca act 
justificativ  . Cum nici la acest punct nu sunt 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, dl. primar informează membrii Consiliului local despre 
faptul că în perioada imediat următoare va trebui aprobat proiectul de hotărâre care cuprinde 
documentele ce privesc digitalizarea în forma solicitată de către societatea de consultanță care ne 
sprijină în implementarea acestui proiect  și solicită  sprijin și prezența membrilor consiliului 
local la ședința ce va fi cu convocare de îndată .  
 În continuare la acest punct se fac înscrieri la cuvânt: D-na Lepădatu Lenuța , adresează 
d-lui  primar următoarele întrebări : Dacă avem contract pentru asistență și reprezentare juridică 
și dacă da cât achităm lunar . De asemenea ce s-a achitat cu sumele existente în excedentul 
bugetului local de la sfârșitul anului trecut , dacă pe raza localității există vreo stradă cu numele 
domnitorului Petru Rareș , întemeietorul așezării  și dacă dl. primar are cunoștință de sumele 
alocate pe județ prin PNRR și ce sume ne-ar fi alocate .  De asemenea d-na Lepădatu mai 
propune ca procesele verbale de recepție de la investițiile comunei să fie aprobate prin hotărâre 
de consiliu local .  
 În răspunsul său dl. primar arată că avem contract de reprezentare juridică  iar lunar 
achităm suma de 3500 lei . Suma  din excedentul bugetar  a fost  alocată pentru  proiectele de 
dezvoltare din programul achizițiilor (PAP) dar nu sumele totale necesare ci mai puțin  . În 
localitate nu avem nicio stradă  cu denumirea domnitorului ”Petru Rareș”, iar referitor la 
alocațiile financiare prin PNRR , dl primar arată că are cunoștință că pentru județul Galați a fost 
alocat circa un miliard de lei , însă nu se cunoaște încă o repartizare pentru localități .Mai arată 
dl. primar  că s-a depus proiectul cu gazele naturale , deocamdată așteptăm . Referitor la 
aprobarea prin hotărâre a proceselor verbale de recepție a investițiilor dl. primar arată că putem 
prezenta în cadrul ședințelor de consiliu aceste procese verbale , însă nu vede legalitatea 
aprobării prin hotărâre de consiliu local , mai mult,  nici organismele financiare nu au solicitat 
acest lucru .  În continuare dl. Dimofte Fănică  întreabă pe dl. primar  când începe realizarea 
locului de joacă pentru copii.     Dl. primar arată că în circa două săptămâni constructorul  va 
începere lucrările . În continuare dl. primar informează membrii Consiliului local asupra 
realizării  terenului de sport de la școală cu gazon sintetic . Se arată că  sunt două variante una cu 
suma de 350 mii lei , în care intră și terenul și împrejmuirile și una cu 130 mii numai terenul  
urmând să reparăm gardul existent .  Aici , dl. Nedelcu este nemulțumi de activitatea angajatului 
de la școală care nu a reușit să repare o parte din gardul care stă să cadă . Mereu găsește scuze 
care se referă la inexistența materialelor necesare sau starea de sănătate . În altă ordine de idei 
mai arată dl. Nedelcu că nu au fost ridicate bidoanele de plastic de pe domeniul public de către 
firma de salubritate . În replică dl. viceprimar arată că s-au ridicat o dată numai că foarte repede 
containerele s-au umplut la loc . Dl. viceprimar arată că această activitate este în atenția noastră.  
  
  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  Nedelcu Ionel   
 
 
                    Întocmit,   
                         Secretar UAT , A.Marin 
                 


