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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 20 aprilie  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.2213 
din 15 aprilie  2022, emis în baza Dispoziţiei nr.43 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 extraordinară de îndată din 13 aprilie 2022.  Cum nu sunt de făcut modificări sau 
mențiuni pe marginea sa , acesta  a fost aprobat în unanimitate de voturi . Președinte de ședință , 
în persoana d-nei Lenuța Lepădatu,   preia lucrările de astăzi și supune spre aprobare proiectul 
ordinii de zi :   
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2021.   
 2. Proiect de hotărâre privind  însuşirea valorilor de inventar ale unor obiective din 
domeniul public și privat  al comunei , potrivit rapoartelor de evaluare .     
 3. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui stimulent financiar familiilor cu domiciliul în 
comuna Cuca, județul Galați ,   pentru copiii nou născuți  .  
 4. Proiect de hotărâre privind  achiziționarea unui sistem de transmitere live a ședințelor 
Consiliului local Cuca .  
 5. 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.  
 La primul punct al ordinii de zi d-na președintă de ședință a dat cuvântul d-lui primar , 
care la rândul său invită contabila instituției pentru a  prezenta încheierea exercițiului bugetar pe 
anul 2021. În continuare d-na Lenuța Lepădatu adresează o întrebare d-nei contabile și anume 
care a fost ponderea din buget a cheltuielilor privind secțiunile de dezvoltare și funcționare .     
D-na contabilă , începe prin a prezenta sumele înscrise în exercițiul bugetar , după care discuțiile 
sunt concentrate asupra colectării impozitelor și taxelor locale . Dl. primar arată că la începutul 
anului 2021 aveam de colectat impozite și taxe la care se adăugau și rămășițele de circa 1,4 
milioane lei , iar în anul 2021 s-a colectat aproape 1 milion lei . Mai arată dl. primar că rămășița 
impozitelor crește la începutul fiecărui an , iar în prezent , deci  în acest an s-a recuperat deja 
aproape jumătate din rămășița existentă , la care se adaugă bineînțeles și încasările pe curent.  În 
concluzie  activitatea de colectare a impozitelor se poate spune că este una bună. Dl. Arghir 
Traian întreabă pe d-na contabilă dacă la plata acestor impozite , penalitățile pot fi mai mari ca 
baza de impozitare . D-na contabilă răspunde că în anumite situații se poate acest lucru .   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 doi al ordinii de zi  dl. primar  face o prezentare și identificare a terenurilor ce 
au fost evaluate și a căror valoare  se propune a fi înscrisă în contabilitate și care vor face 
obiectul unor proiecte de hotărâre de vânzare directă , vânzare prin licitație publică sau 
concesiune.  În această ordine de idei , dl. Dimofte arată că în partea de nord a comunei mai este 
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o parcelă vecină cu fosta școală de la Slobozia care trebuie inventariată. Dl. primar arată că acel 
teren va face obiectul cadastrului sistematic intravilan ce urmează să se desfășoare în localitatea 
noastră , în prezent identificăm soluții  financiare pentru realizarea sa , ANCPI acordând doar 
200 lei de fiecare imobil , ori societățile de profil nu  sunt satisfăcute cu această sumă , motiv 
pentru care la semnarea contractului de servicii va trebui să mai punem bani din buget și să 
folosim procedura concurențială de achiziție publică , aceea de licitație publică , ce poate 
întârzia această acțiune. 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 trei  al ordinii de zi dl. primar începe prin a justifica cumva propunerea sa de 
acordare a 1500 lei pentru stimulentul financiar ce urmează să se acorde familiilor ce vor  avea 
nou născuți în anul 2022. Arată dl. primar că este pentru prima oară când se acordă astfel de 
stimulente și dacă rezultatele sunt îmbucurătoare , anul viitor vom crește această sumă. Dl. 
primar consideră că  alocarea acestor fonduri nu trebuie să influențeze negativ bugetul local , 
mai cu seamă că în prezent avem mai multe investiții în derulare și contracte semnate care ne 
obligă să le onorăm .   În continuare se fac înscrieri la cuvânt . Dl. Dimofte Fănică arată că 
pentru început este bună  această sumă , pe viitor o putem crește , și în funcție de evoluția 
nașterilor .  Dl. Nedelcu Ionel dorește ca această hotărâre să fie dusă la îndeplinire în sensul de a 
se acorda aceste stimulente, deoarece și anul trecut s-a aprobat prin buget acordarea lor și nu s-a 
realizat. Dl. Arghir Traian apreciază că de inițiativa noastră și de valoarea stimulentului  va 
depinde negreșit  peste ani,  însăși existența localității noastre ca  reședință de comună și 
consideră că mai important este să încurajăm natalitatea decât acordarea premiului pentru 50 de 
ani de la înregistrarea căsătoriei . În continuare se mai poartă discuții pe această temă , după care 
în final președintele de ședință a supus la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat în 
unanimitate de voturi.   
  Punctul patru al ordinii de zi proiect de hotărâre privind  achiziționarea unui sistem de 
transmitere live a ședințelor Consiliului local Cuca este susținut de inițiatorii săi și anume 
consilierii locali Lenuța Lepădatu, Nedelcu Ionel și Șotrocan Melu . Dl. Nedelcu arată că se 
urmărește ca ședințele Consiliului local să fie transmise live , pentru ca contribuabilii care nu 
sunt în localitate , să poată vedea dezbaterile ce au loc în ședințele de consiliu , de asemenea 
membrii consiliului local își vor alege cu grijă limbajul folosit . D-na Lepădatu  consideră că în 
prezent formatul  paginii de internet și Monitorul oficial local  al comunei nu sunt la îndemâna  
tuturor cetățenilor, care nu pot vizualiza toate documentele publicate . Mai mult luna trecută nu 
au fost publicate proiectele de hotărâre , hotărârile și procesul verbal încheiat în ședința 
Consiliului local . În replică dl. primar arată că  documentele de care vorbim au fost mereu 
publicate cu excepția invocată de d-na Lepădatu , deoarece a fost reziliat contractul cu firma de 
mentenanță din  motive ce țin de profesionalism și am încheiat contract cu o altă firmă , în 
prezent lucrurile mergând bine . În continuare a luat cuvântul secretarul comunei care  arată că 
permanent a urmărit publicarea  pe site-ul comunei , a documentelor  prevăzute de lege și  în 
termenele solicitate de aceasta. De asemenea va urmă ca și pe viitor  să fie duse la îndeplinire 
aceste sarcini prevăzute de lege . În încheiere dl. primar arată că această investiție nu  se justifică  
, mai ales că deja efectuăm  o cheltuială cu funcționarea site-ului comunei . În încheierea 
discuțiilor președintele de ședință a supus la vot proiectul de hotărâre , care a fost respins cu 
votul a patru consilieri ”pentru ” , șase ”împotrivă” și anume  d-nii Arghir Traian , Căruceru 
Cezar , Gherghe Iulian Dorian , Negrea Gheorghe , Pavel Maricel , Vlad Gheorghe și o abținere 
dl. Dimofte Fănică .  
 La ultimul punct al ordinii de zi propuneri , întrebări , interpelări ,  se fac înscrieri la 
cuvânt : d-nii Arghir Traian , Dimofte Fănică , Arghir Iordache și Nedelcu Ionel  , lista 
rămânând deschisă . Dl. Arghir Traian întreabă de când urmează să se achite stimulentele care 
tocmai au fost aprobate a se acorda . Dl. primar răspunde că începând cu data publicării  
hotărârii de consiliu local în Monitorul Oficial local , potrivit legii .  Dl. Dimofte Fănică  
propune membrilor Consiliului local , păstrarea unui moment de reculegere în memoria d-lui 
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Nedelcu Neculai  trecut în neființă în urmă cu câteva zile , fost consilier local la Consiliul local 
Cuca , în mandatul 2016 – 2020 . Întreaga asistență se conformează .  
 Dl. Arghir Iordache aduce în discuție realizarea locului de joacă pentru copii care în scurt 
timp se va face , însă care nu are prevăzută toaletă  , ceea ce poate constitui un neajuns . În 
replică dl. primar arată că locul de joacă este relativ mic , deservind familiile din zonă , în 
cuprinsul devizului general nu a fost inclusă această cheltuială , motiv pentru care în prima fază 
nu o putem realiza, însă dacă situația o va impune vom identifica soluții .  
 Dl. Nedelcu Ionel întreabă pe dl. primar dacă pentru participare la ședințele consiliului 
local cetățenilor li se mai solicită acele cereri depuse cu o zi înainte . Dl. primar arată că în 
ședința următoare vom supune spre aprobare Regulamentul de organizare și funcționare al 
consiliului local , ocazie cu care se va clarifica și acest lucru .  
 În continuare dl. viceprimar  aduce în discuție inițiativa sa cu privire la salubrizarea și 
curățenia de primăvară a localității . Se arată că a fost semnat un protocol cu școala din localitate 
care a participat cu elevi și colectivul de profesori , au participat de asemenea cetățeni ai 
localității peste 80 la număr ,consilieri locali ,  societăți agricole cu mijloace de transport , etc. 
Arată domnia sa că s-a avut în vedere salubrizarea celor două ravene plantate cu salcâmi, ce au o 
suprafață de circa patru hectare și care constituie principalele spații verzi ale comunei , de 
asemenea și alte locuri publice și la finalul activității toți cei implicați au considerat activitatea 
ca o reușită . D-na Lepădatu pe marginea celor relatate de dl. viceprimar , arată că a fost 
informată că această activitate  a avut și unele urmări negative , în sensul că au fost situații în 
care unii copii au fost afectați , au prezentat  stare de rău , chiar vărsături . Dl. primar în replică 
arată că a fost  prezent la această acțiune și a urmărit îndeaproape toată activitatea . Subliniază 
faptul că permanent copiii au fost supravegheați de către dascălii lor , iar cei mai mici  au făcut 
lucruri mai simple . Mi arată dl. primar, ca și cei  prezenți aici și care au participat, că nu au 
cunoștință să se fi întâmplat astfel de lucruri , însă nu toată lumea este bine intenționată . De 
aceiași părere este și dl. consilier Vlad Gheorghe , care a participat la această acțiune , și de 
asemenea consideră că fost un succes. Dl. viceprimar propune ca la o dată nu prea îndepărtată, 
ce va fi stabilită ulterior de comun acord  , o astfel de activitate să fie organizată de către 
membrii Consiliului local care să vină  însoțiți de alți cetățeni  și salariații primăriei și a altor 
instituții de pe plan local,   pentru igienizarea întregii localități , ceea ce ar putea constitui un 
exemplu pentru cetățeni și generația tânără.  
 În continuare d-na Lepădatu întreabă pe dl. primar când mai vine autospeciala pentru 
salubritate în comună pentru a ridica gunoiul menajer . Dl. primar arată că  ziua de  miercuri este 
fixată pentru această activitate . 
    
  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 


