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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  22 februarie   2022 , 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.883      
din  14 februarie 2022, emis în baza Dispoziţiei nr.12 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  d-na 
subprefect  Andra Mihaela Costache  , dl. consilier județean Sandu Mitică  , dl. primar,  
secretarul comunei și un număr de 18 cetățeni dintre care unii au solicitat în scris să participe la 
această ședință .  
  Deoarece un număr de trei consilieri nu au primit procesul verbal de ședință ,dintr-o 
eroare informatică ,  acesta va fi supus aprobării  în ședința următoare. Potrivit hotărârii 
Consiliului local prin care s-a stabilit ca în ordine alfabetică fiecare consilier va conduce trei luni 
ședințele de consiliu, începând cu luna februarie această funcție va fi exercitată de d-na  Lenuța 
Lepădatu,  care preia lucrările ședinței de astăzi și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi :   
  1. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Cuca .  
 2. Proiect de hotărâre privind  rectificarea  bugetului local pe anul 2022.   
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor polițe de asigurare pentru 
membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Cuca .   
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării clădirii în suprafață de 41 mp , cu nr. 
cadastral 105597 –C1 ,  situată în Cvartal 45 Parcela 605     
 5.Proiect de hotărâre privind  însuşirea  Raportului privind activitatea desfăşurată de 
asistenţii persoanelor cu handicap în semestrul II al anului 2021, la nivelul comunei Cuca , 
judeţul Galaţi .          
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special primarului comunei Cuca în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Serviciul Regional de Apă 
Galați .            
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant titular și a unui membru 
supleant în Comisia de evaluare a probei  interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de 
director și director adjunct la Școala Gimnazială ”Sfântul  Gheorghe ” comuna Cuca , județul 
Galați .            
 8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării reevaluării Devizului general  la 
obiectivul de investiții ”Sediu primărie în comuna Cuca , județul Galați ”.     
 9. 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 președinta de ședință a dat cuvântul d-lui primar care la 
rândul său solicită membrilor Consiliului local să facă propuneri pentru  funcția de viceprimar . 
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Dl.consilier  Șotrocan Melu  propune în funcția de viceprimar pe dl. Nedelcu Ionel  arătând că 
dl. Nedelcu a fost propus pentru această funcție în cadrul  Organizației locale Cuca a P.N.L.  
încă din timpul campaniei electorale . În continuare s-a înscris la cuvânt dl. consilier Arghir 
Traian care propune în funcția de viceprimar pe dl. Căruceru Cezar, pe care îl socotește 
corespunzător pentru această funcție , dl. Căruceru fiind cunoscut ca un cetățean harnic , corect 
și apropiat de consăteni . Cum nu se mai fac alte propuneri , secretarul comunei împarte 
buletinele de vot  cu numele candidaților la funcția de viceprimar înscrise pe acestea în ordinea 
propusă,  în vederea  exercitării  votului . În urma votului  secret exprimat de cei 11 consilieri,  
rezultatul a fost următorul : 6 ( șase ) consilieri  au votat pentru alegerea d-lui Căruceru Cezar ,  
3 (trei )  consilieri au votat pentru alegerea d-lui Nedelcu Ionel , în timp ce două buletine de vot 
au fost nule .  Astfel în conformitate cu prevederile art. 152 alin.(2) din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare,  în funcția de 
viceprimar al comunei Cuca a fost ales dl. Căruceru Cezar. 
 La punctul doi al ordinii de zi  dl. primar prezintă rectificarea bugetului local cu sumele 
primite pentru secțiunea de dezvoltare și pentru  funcționarea unității de învățământ și burse 
pentru elevi . Pe marginea celor  prezentate se fac înscrieri la cuvânt. D-na Lepădatu  arată că 
doar cifrele de la școală sunt reale în ce privește finanțarea cheltuielilor, deoarece celelalte sunt 
înscrise generic în prezent neexistând finanțări pentru acestea . În replică dl. primar arată că au 
fost primiți 310 mii de la Consiliul Județean , iar suma de 66 de mii reprezintă excedent bugetar 
al anului precedent , aceste sume  fiind la dispoziția noastră și înscrise în buget . La această 
sumă se adaugă suma de 143 mii bani primiți expres pentru școală . Mai arată dl. primar că 
pentru terenul de sport , pentru articole sportive , pentru o serie de obiecte de inventar pentru 
funcționarea centralei termice,   sunt alocații  din bugetul local și nu din suma de 143 mii primită 
expres pentru școală . În urma celor prezentate de dl. primar,  dl. Nedelcu Ionel – membru în 
Consiliul  de administrație al școlii, apreciază  inițiativa d-lui  primar  și mulțumește pentru grija 
față de  elevii școlii  . Cum nu mai sunt  înscrieri la cuvânt președinta 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 pe larg situația  referitoare la 
funcționarea  Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență,  cu precădere către participarea 
grupei de pompieri la incendii . În rezumat se arată că în ultimii ani nu am avut pagube 
importante provocate de incendii , locuințe , pierderi importante de bunuri  , ci doar furaje sau 
două trei anexe gospodărești  . Se impune ca membrii grupei de pompieri să aibă încheiate polițe  
de sănătate și viață plătite de către UAT, în  concordanță cu prevederilor legale . De asemenea 
dl. primar prezintă și situația în care,  din lipsă de candidați  nu vom putea ocupa postul de șofer 
pe autospeciala PSI ,( actualul șofer având vârsta de 68 ani și dorind să se retragă )  vom fi 
nevoiți să încheiem mai multe  contracte de voluntariat cu șoferi profesioniști care să participe la 
incendii din postura de șoferi pe autospecială . La acest punct dl. consilier Gherghe arată că nu 
trebuie să renunțăm la postul de șofer PSI pentru autospecială  deoarece consideră că șoferii 
profesioniști pot fi ocupați în momentul producerii unui incendiu , existând riscul ca 
autospeciala  să nu poată ieși  la incendiu . De aceiași părere este și dl. Arghir Traian care ca și 
antevorbitorul său consideră că postul de șofer pe autospecială trebuie  ocupat cu șofer încadrat 
permanent. În continuare dl. Dimofte întreabă pe dl. primar dacă persoanele ce fac parte din 
grupa de intervenție la incendii au fost instruite în acest sens. Dl. primar răspunde afirmativ , 
persoanele  ce compun grupa de intervenție  au dobândit  vechime în aceste funcții, cunoscând 
rigorile cerute de funcție  . D-na Lepădatu întreabă pe dl. primar pe ce perioadă se fac aceste 
poliție de asigurare. Dl. primar răspunde că pentru un an , cu posibilitatea prelungirii . Cum nu 
mai sunt  înscrieri la cuvânt președinta 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  readuce în discuție intenția noastră  de a 
pregăti terenul pentru realizarea  unei clădiri cu destinația garaje pentru mijloacele parcului auto 
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al localității . Se arată că pentru aceasta este necesar să demolăm clădirea aflată pe terenul în 
suprafață de 1170 mp ce tocmai au fost achiziționat în luna decembrie a anului trecut . Mai arată 
dl. primar că această construcție  este realizată în urmă cu circa 70 ani ,  din paiantă fără 
structură și fundație din beton , ceea ce a dus la deteriorarea sa în proporție de peste 50 %. La 
acest punct dl. Nedelcu Ionel întreabă pe dl. primar cât a costat  aceste imobile , clădire și teren . 
Dl. primar răspunde că 30 mii lei .  Cum nu mai sunt  înscrieri la cuvânt președinta 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  întreabă dacă sunt neclarități cu privire la 
raportul privind activitatea desfășurată   de asistenții persoanelor cu handicap în  semestrul doi al 
anului 2021 .  D-na Lepădatu întreabă câte rapoarte de activitate au întocmit și depus  asistenții 
persoanelor cu handicap . Urmează ca în ședința următoarele secretarul comunei să vină cu 
această informație. Cum nu mai sunt  înscrieri la cuvânt președinta 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 face o introducere cu privire la activitatea 
desfășurată în cadrul  ședințelor  adunării generale de la ADI  Apă Canal Galați , în calitate de 
reprezentant al UAT comuna Cuca , arătând scopul  și necesitatea acestei  reprezentări . La acest  
punct dl. Gherghe întreabă pe dl. primar despre stadiul branșării la sistemul public de canalizare 
precum și funcționarea stației de epurare din comună.  Dl. primar arată  că suntem pe un drum 
ascendent , până în prezent s-au racordat peste 30 % din cetățenii și instituțiile cu posibilitatea de 
racordare , iar stația urmează să fie racordată la rețeaua de alimentare cu  energie electrică . Cum 
nu mai sunt  înscrieri la cuvânt președinta 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. propune  ca  din comisia de interviu ce se va 
constitui prin decizia inspectorului  general școlar,   pentru  concursul de ocupare a postului de 
director la Școala gimnazială ”Sf, Gherghe ” comuna Cuca , să facă parte  dl. Gherghe Iulian 
Dorian în calitate de membru titular și dl. Nedelcu Ionel – membru supleant . Mai arată dl. 
primar că ambii  consilieri au studii superioare și sunt membri ai comisiei pentru învățământ din 
cadrul Consiliului local Cuca . În continuare   d-na Lepădatu arată că  această comisie se va 
constitui doar dacă vor fi candidați pentru funcția de director la școala noastră deoarece actualul 
director nu a promovat examenul la proba scrisă , și propune  ca membru titular pe dl. Nedelcu 
Ionel și membru supleant pe dl. Gherghe Iulian Dorian .  În continuare membrii Consiliului local 
nu au fost de acord cu  desemnarea celor doi reprezentanți prin vot secret,  deși erau pregătite 
buletine de vot în acest sens,  iar în această situație președinta de ședință a supus la vot deschis 
desemnarea celor doi reprezentanți ,  rezultatul votului fiind următorul : dl. Gherghe Iulian a 
primit 8 voturi pentru reprezentant titular  , dl. Nedelcu Ionel trei voturi .  
 La punctul opt al ordinii de zi dl. primar face o retrospectivă a acțiunilor desfășurate 
pentru construirea sediului administrativ . Se arată că încă din anul 2017 am început această 
clădire,  pe baza unui proiect mai vechi  ce a fost actualizat atunci . În iarna anul 2020 s-a dispus 
împreună cu constructorul,  pe cale amiabilă,  încetarea lucrărilor ca urmare a lipsei de fonduri . 
Între timp s-a hotărât de consiliu local să se efectueze o expertiză cu privire la stadiul lucrărilor 
efectuate și a celor care mai sunt de efectual până la terminarea lor . În prezent se impune 
reactualizarea devizului general  ca urmare a creșterii prețurilor la materialele de construcții , în 
vederea depunerii documentelor  specifice la  instituții  potențiale finanțatoare, dl. primar 
solicitând  sprijinul membrilor Consiliului local .  D-na Lepădatu întreabă pe dl. primar care  
este valoarea acestei investiții și dacă în prezent avem  identificată vreo instituție finanțatoare . 
Dl. primar răspunde că valoarea veche este de 2,2 milioane lei, stadiul lucrărilor fiind efectuate 
într-un procent de 39 % ,   în prezent avem  doar promisiuni de finanțare . Cum nu mai sunt  
înscrieri la cuvânt președinta de ședință a supus la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat în 
unanimitate de voturi.   
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 La ultimul punct înscris pe ordinea de zi propuneri , întrebări , interpelări , se fac înscrieri 
la cuvânt . D-na Lepădatu Lenuța  referitor la o fântână care se află pe domeniul public , întreabă 
pe dl primar dacă se urmărește desființarea ei . Dl. primar răspunde prin a arăta că acea fântâna 
se va reabilita și se va reda circuitului după realizarea lucrărilor din zonă ( unde se vor construi 
garajele auto ale comunei ) .  
 În altă ordine de idei,  dl. primar  cere permisiunea pentru a prezenta o situația privind 
număr de născuți  în ultimii patru  ani și anume : în anul 2018 :12 copii , în anul 2019:17 copii , 
în anul 2020:  13 copii și în anul 2021:  16 copii , în anul 2022 în prezent s-a născut un singur 
copil . Mai arată dl. primar că această informare o face cu intenția de promova într-o ședință  
viitoare proiectul de hotărâre pentru acordarea unei sume de bani pentru nou născuți ,  iar suma 
trebuie să fie suportată de bugetul local .  
 În continuare a luat cuvântul d-na subprefect care  punctează câteva chestiuni și anume , 
faptul că în prezent regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local , adoptat în 
octombrie 2019,  nu  corespunde exigențelor legislației specifice actuale  motiv pentru care 
sugerează  adoptarea unui nou regulament . De asemenea , solicită organului deliberativ 
implicare, conduită responsabilă și respectarea întocmai  a legislației cu privire la adoptarea   
actelor administrative ce privesc  modul de desemnare a persoanelor,  care se realizează 
întotdeauna prin vot secret și a altor  rigori prevăzute de lege .  Mai arată d-na subprefect că este 
surprinsă plăcut de faptul că atât primarul cât și  membrii Consiliului local acordă  o atenție 
deosebită  învățământului școlar , prin alocarea de fonduri necesare procurării de articole 
sportive , pentru baza sportivă  și în general funcționarea unității de învățământ.  
 În continuare a luat cuvântul dl. consilier județean Sandu Mitică  care arată că data de 
astăzi 22.02.2022 este o zi a concilierii,  și ce poate fi mai elocvent în acest sens decât faptul că  
consilierii locali de la formațiunea politică PSD au votat astăzi un viceprimar PNL . Dl. Sandu  
în cuvântul său îndeamnă membrii Consiliului local Cuca, la conciliere , responsabilitate  și  
respect reciproc  indiferent de formațiunea politică din care fac parte , ei fiind  reprezentații 
cetățenilor în  fruntea  satului , acest lucru obligând pe fiecare la un comportament  pe măsura 
funcției ocupate .  
 În încheierea ședinței de astăzi, d-na președintă a dat cuvântul d-lui Neculiță Virgil , 
cetățean al comunei , participant la această ședință , care solicită primarului și consiliului local 
să procedeze la referea drumurilor de exploatare ce asigură accesul utilajelor agricole printre 
tarlale, deoarece acestea în prezent au devenit impracticabile ca urmare a lipsei de implicare a 
autorităților locale. 
 
  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 


