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P R O C E S  - V E R B A L 
 

 Încheiat astăzi  22  martie 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.1544      
din  15 martie  2022, emis în baza Dispoziţiei nr.30 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 în mod individual procesul verbal 
încheiat în ședința ordinară din 27.01.2022, și  care a fost aprobat în unanimitate de voturi și 
procesul verbal al ședinței ordinare din 22 februarie 2022 la care au fost făcute două mențiuni și 
anume : dl. consilier Șotrocan Melu , arată că nu a fost consemnat exact cuvântul său la primul 
punct al ordinii de zi, unde a afirmat că dl. Nedelcu Ionel a fost propus pentru funcția de 
viceprimar de către comitetul director al organizației PNL Cuca în ședința din luna februarie 
2022 și nu cum s-a consemnat eronat că dl.Nedelcu Ionel a fost propus  pentru funcția de 
viceprimar de către organizația locală a PNL încă din  campania electorală. De asemenea,  dl. 
Dimofte Fănică consideră că răspunsul d-lui primar la întrebarea adresată de domnia sa la 
punctul trei al ordinii de zi, nu a fost consemnat exact și anume faptul că dl. primar a răspuns că 
membrii S.V.S.U. pentru care se vor încheia polițe de asigurare de viață și sănătate,  vor fi 
instruiți după încheierea acestora și nu cum s-a consemnat că aceste persoane  au fost instruite și 
au dobândit vechime ca membri ai grupei de intervenție cunoscând rigorile funcției . Cu aceste 
două mențiuni procesul verbal al ședinței ordinare din data de 22.02.2022 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  accesul public, gratuit la investiția ,,Modernizarea rețelei 
de drumuri de interes local în comuna Cuca, județul Galați, pentru Strada Valea Adâncă’’  
 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea întocmirii Registrului spațiilor verzi necesar 
actualizării Planului Urbanistic General .  
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrării de bornare a intravilanului 
propus a fi extins prin Planul Urbanistic General  .  
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției ”  Amenajare loc de joacă  în comuna 
Cuca , județul Galați ”.    
 5.Proiect de hotărâre privind  modificarea organigramei aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cuca . județul Galați .          
 6. Proiect de hotărâre privind   stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza 
administrativ teritorială a comunei Cuca , județul Galați. 
 7. 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 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 .     
 La primul punct al ordinii de zi președinta de ședință a dat cuvântul d-lui primar care 
prezintă referatul de aprobare . Se desprinde faptul că prezentul proiect de hotărâre reprezintă un 
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document formal  necesar la AFIR instituția  finanțatoare  pentru modernizarea sectorului de 
drum în discuție. La acest punct dl. Dimofte Fănică arată că strada Valea Adâncă nu a fost 
modernizată pe toată lungimea sa , mai fiind necesar să se intervină pe acest drum, în special 
pentru realizarea unor șanțuri de scurgere a apelor provenite din ploi în zona de sud a comunei , 
care la viituri afectează drumul și mai arată că pe viitor va trebui promovat un proiect de 
hotărâre în acest sens. Dl. Nedelcu Ionel întreabă pe dl. primar  ce se va întâmpla după 5 ani cât 
este perioada înscrisă în hotărâre . Dl. primar în replică,  arată că se va circula mai departe , 
pentru că nu se vor stabili taxe , cum arăta în debutul discuției  documentul de astăzi reprezintă o 
formalitate pentru completarea  dosarului de finanțare la AFIR.  D-na Lepădatu întreabă pe dl. 
primar de ce se ia o astfel de hotărâre doar pentru strada Valea Adâncă . Dl. primar răspunde că 
doar acest drum a fost modernizat prin AFIR celelalte fiind realizate prin PNDL I și II . 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 face o informare cu privire la necesitatea 
realizării Registrului spațiilor verzi al comunei, ca document esențial ce stă la baza obținerii 
avizului de la Agenția pentru Protecția Mediului pentru Planul de Urbanism General al comunei  
aflat în etapa obținerii avizelor de la instituțiile abilitate de lege . Pe marginea celor prezentate,  
dl. Arghir Traian întreabă pe dl. primar dacă comuna noastră va putea îndeplini condiția cerută 
de lege și anume existența a cel puțin 26 mp de spațiu verde alocați pentru fiecare locuitor al 
comunei. Dl. primar răspunde că da , deoarece avem deja intabulate cele două ravene plantate cu 
salcâmi  care doar împreună au aproape 4 hectare la care se adaugă  terenul de sport și zona 
verde de pe lac care măsoară circa 1,5 ha  , terenurile de la școală  și altele ce se află doar în 
domeniul public al comunei .   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 prezenta zonele ce urmează a fi 
extinse prin Planul de Urbanism General , suprafața totală fiind de  83,60 ha  și care toate aceste 
zone vor trebui bornate potrivit prevederilor legale . Se mai arată că  această bornare va fi 
solicitată la un moment dat de către OCPI , la rândul său instituție avizatoare a PUG. La acest 
punct d-na Lepădatu întreabă pe dl. primar dacă sumele necesare realizării acestor lucrări au fost 
prevăzute în bugetul local . Dl. primar răspunde că au fost prevăzute, însă sume mai mici,  
deoarece pentru lucrările de la PUG mereu ne-au fost alocate fonduri cu această destinație de la 
Ministerul Dezvoltării prin Consiliul Județean . 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 prezintă referatul de aprobare la proiectul de 
hotărâre , devizul general și lista cuprinzând utilajele și echipamentele tehnologice  ce vor fi 
amplasate în parcul de joacă pentru copii. Referitor la locul de joacă,  dl. viceprimar consideră 
că ar fi bine să fie amplasată și o toaletă. Dl. primar arată că vom identifica soluții , la limita 
locului de joacă aflându-se  canalizarea , vom analiza și vom dispune în consecință , în 
concordanță cu legislația în vigoare . Dl. Dimofte propune construirea unei toalete din materiale 
recuperate  . Dl. Arghir Iordache propune ca în parc să fie amplasat și un aparat de fitnes.          
Dl. primar arată că toate aceste dotări din parc sunt calculate pe unitatea de suprafață,  astfel că 
nu putem ști în acest moment dacă este posibil acest lucru . În încheierea discuțiilor la acest 
punct se mai discută despre posibilitatea  dotării cu o toaletă ecologică , condițiile în care aceasta 
poate funcționa, despre cum poate fi întreținută,  sub aspectul efectuării curățeniei, etc. , dar nu 
face obiectul proiectului de hotărâre de astăzi . D-na Lepădatu consideră ca fiind mare cheltuiala 
totală înscrisă în deviz, iar suprafața de tartan ce costă circa 400 lei mp este prea mare .   De 
asemenea domnia sa întreabă pe dl. primar dacă există posibilitatea realizării unui astfel de loc 
de joacă la grădiniță sau și în alte locuri sau zone ale comunei . Dl. primar ca răspuns arată că în 
acest moment nu poate ști acest lucru , deoarece  nici fonduri în prezent nu avem.   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.   
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 La punctul cinci  al ordinii de zi dl. primar face o  descriere a situației create prin 
plecarea la pensie la vârsta de 68 ani a șoferului de pe autospeciala PSI , faptul că acesta 
desfășura activități și pe tractorul cu remorcă  și buldoexcavatorul din dotarea comunei . Arată 
dl. primar că pentru autospeciala PSI  a fost deja încheiat un contract de voluntariat cu un șofer 
de  categoria C pentru  participarea la incendii în caz de necesitate  . Totuși din discuțiile purtate 
cu mai mulți șoferi profesioniști din comună , nu a fost identificat măcar unul care să vrea să 
ocupe acest post, motivul fiind salariul scăzut în raport cu cel oferit pe piața muncii în prezent. 
Așa stând lucrurile,  dl. primar arată că pentru tractorul cu remorcă și lucrările cu buldo ne este 
necesar om zilnic , motiv pentru care propune modificarea organigramei și anume transformarea 
postului de șofer cu postul de șofer buldoexcavatorist , în conformitate cu Clasificația 
Ocupațiilor  din România (COR ) . La acest punct d-na Lepădatu solicită informații secretarului 
comunei cu privire la  completarea fișei postului de bază cu sarcini suplimentare . În răspuns se 
arată că atât funcționarii publici cât și personalul contractual pot primi pe lângă sarcinile de 
serviciu de bază , până la 50%  din totalitatea atribuțiilor  , alte sarcini ce vor fi înscrise într-o 
dispoziție a conducătorului autorității publice .  Tot la acest punct dl. Dimofte Fănică solicită 
informații referitoare la  postul de buldoexcavatorist ce va fi scos la concurs după modificarea 
organigramei . Dl. primar arată că în primul rând se va solicita  deținerea unui Certificat de 
calificare în meseria de buldoexcavatorist. 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 șase al ordinii de zi,   dl. primar arată că sancțiunile  propuse prin proiectul de 
hotărâre, vizează modul de respectare a regulilor de conviețuire socială , și anume respectarea 
normelor de mediu, a normelor privind curățenia și  salubritatea  locurilor publice , a păstrării  
mobilierului stradal  , a ordinii și disciplinei în general în comună , și își propune mai puțin 
sancționarea cetățenilor ca primă măsură pentru diferitele abateri. De aceea dl. primar  asigură 
că se vor acorda în prima fază avertismente , chiar avertismente scrise și înștiințări  , după care  
se va recurge la aplicarea de sancțiuni contravenționale . În continuare se fac înscrieri la cuvânt . 
Dl. viceprimar este în asentimentul d-lui primar și arată că trebuie să dăm dovadă de  înțelegere 
în anumite situații până a recurge la aplicarea contravențiilor . Mai arată dl. viceprimar că este 
necesar să stea mai mult de vorbă cu cetățenii , în special cei mai în vârstă , deoarece sunt 
persoane  care nu știu să deosebească diferitele tipuri de deșeuri . De aici unii nu disting zilele 
când se ridică gunoiul menajer , gunoiul biodegradabil  sau cel reciclabil . Mai propune dl. 
viceprimar să realizăm acele panouri de informare în ce privește respectarea depozitării 
deșeurilor , eventual a graficului de ridicare a acestora .În încheierea cuvântului său dl. 
viceprimar solicită sprijin din partea consilierilor locali pentru popularizarea unor informații 
privind aceste activități în rândul locuitorilor și face cunoscut că la depozitul de deșeuri 
biodegradabile va amenaja un gard cu plasă care să împiedice împrăștierea deșeurilor purtate de 
vânt .  Dl. primar arată că odată cu comunicarea de la început anului cu obligațiile de plată 
pentru contribuabili, au fost comunicate și informații relevante privind graficul de ridicare a 
deșeurilor pe tipuri . Referitor la activitatea de informare , dl. primar arată că la Biserica de la 
Slobozia s-a discutat foarte mult aceste subiecte cu cetățenii , rezultatul fiind unul pozitiv , deja 
locuitorii au început să se conformeze. În continuare a luat cuvântul dl. Nedelcu Ionel care este 
de aceiași părere cu privire la aplicarea de sancțiuni , considerând foarte importantă activitatea 
de informare și prevenire ,  aplicarea de avertismente verbale , scrise și doar în momentul când 
se consideră rea voință să se aplice contravenții . Ca o   măsură pentru  salubrizarea cimitirelor 
ce aparțin de Biserica Cuca , dl. Nedelcu face cunoscută inițiativa Consiliului parohial de a 
folosi doi muncitori permanenți  ce vor fi plătiți de către aparținătorii mormintelor cu o sumă de 
bani ce va fi stabilită , circa 20 lei pentru fiecare mormânt pe an, care să întrețină aceste spații pe 
parcursul întregului an . Și dl. consilier Arghir Traian  consideră activitatea de prevenire 
importantă , însă  aceasta poate fi realizată și cu exemple de sancțiuni , pentru ceilalți cetățeni  
putând fi exemple  de neurmat, deoarece rolul unei contravenții poate fi privită și ca o măsură 
educativă . Mai arată dl. Arghir  că mai avem mult de lucru în acest domeniu , unde nu 
dispunem de cea mai bună educație și mai ales faptul că nu conștientizăm cu privire la ceea ce 
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vom lăsa moștenire  urmașilor noștri . În continuare dl. Vlad Gheorghe aduce în discuție situația 
existentă pe str. Banat unde în partea de nord,  crengile unor copaci din curtea unui cetățean  au 
crescut îngreunând vizibilitatea și circulația pe sectorul de drum . La această problemă dl. primar 
informează că s-a făcut adresă scrisă proprietarului pentru a lua măsurile ce se impun .               
În continuare d-na Lepădatu , în cuvântul său consideră că trebuie să comunicăm mai mult cu 
cetățenii în ce privește modul de ridicare a deșeurilor pe tipuri  și a activităților ce privesc 
prevenția . Este de părere că oamenii trebuie educați în acest sens . Mai arată domnia sa că în  
urmă cu ceva timp nu se putea intra în cimitirul vechi  din cauza vegetației crescute excesiv. În 
final insistă asupra îndrumării cetățenilor în aceste probleme de conviețuire socială . În finalul 
discuțiilor de la acest punct dl. primar  face o informare cu privire la acțiunile ce se desfășoară în 
această perioadă pentru salubrizarea comunei și anume faptul că s-a început igienizarea 
malurilor pârâului sec Lozova , s-a efectuat curățenie în partea de nord și sud la fostele 
platforme de gunoi  și în continuare se va trace la salubrizarea locurilor  de la fostul șantier de 
drumuri unde este depozitat plastic , la Puțul sec unde există platformă pentru gunoi 
biodegradabil și o ravenă în care se depozitează  deșeuri din demolări . Dl. Gherghe solicită 
strângerea  deșeurilor luate de vânt de la această platformă și împrăștiate în tarlalele din 
vecinătate. 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 ultimul punct înscris pe ordinea de zi propuneri , întrebări , interpelări , se fac înscrieri 
la cuvânt : d-nii Arghir I, Șotrocan , Gherghe , Nedelcu și Dimofte . Referitor la curățenia 
efectuată pe pârâu în zona brutărie , dl. Arghir Iordache apreciază și laudă ceea ce s-a făcut și 
îndeamnă să se facă așa pe toată lungimea pârâului. Dl. Șotrocan aduce la cunoștință faptul că în 
dreptul locuinței cetățeanului Vlad Bogdan , cablul de la rețeaua de tensiune electrică s-a lăsat 
putând fi acroșată de cabina unui tractor . Dl. primar arată că se va face adresă la electrica . Dl. 
Gherghe solicită efectuarea unei igienizări a drumului de asfalt de pe Pisc unde s-a acumulat 
pământ pe zonele exterioare și  tăierea prin cosire a vegetației crescute abundent pe 
acostamentele drumului . Dl. viceprimar arată că  această activitatea este programată pentru 
săptămâna următoare față de cea în care ne aflăm . Dl. Nedelcu readuce în discuție lucrarea de 
sudare și întreținere a gardului de la terenul de sport al școlii și a doua chestiune solicită 
informații d-lui primar cu privire la realizarea gardului la față  la școală unde s-a înțeles că 
acesta se va realiza din fier forjat ori după realizare se vede că s-a folosit țeavă . Dl. primar arată 
că acest gard s-a realizat cu materiale prevăzute în  devizul  general și proiectul investiției. Dl. 
Dimofte Fănică ridică problema iluminatului public din comună , faptul că  acesta nu 
funcționează în zona DN24 D la Călin Alexandra .  Dl. viceprimar   răspunde că sunt mai multe 
sectoare pe care iluminatul public nu funcționează motiv pentru care vom solicita firmei pentru 
reparații să se prezinte în comună. Dl. Arghir întreabă dacă s-au plantat tuia la școală . Dl. 
primar arată că s-au plantat din toamnă de la data procurării . D-na Lepădatu întreabă secretarul 
comunei câte rapoarte cuprinzând activitatea desfășurată de asistenții persoanelor cu handicap se 
trimit la DGASPC . Se răspunde că acestea cuprind cele 12 luni de raportare  grupate în  două 
semestre. Referitor la proiectul de hotărâre depus de d-na Lepădatu în data de 05.03.2022   
secretarul arată că a fost înaintat cu adresă către compartimentul financiar contabil în data de 
08.03.2022 , însă nu a putut fi inclus în ordinea de zi a ședinței din această lună , deoarece nu a 
fost întocmit raport de specialitate , funcționarul aflându-se în concediu medical. Referitor la 
iluminatul public  care nu funcționează în toate zonele din comună , d-na Lepădatu arată că am 
aprobat contract de mentenanță a acestuia și ar fi cazul să solicităm firmei să se deplaseze în 
comună . Dl. primar arată că vom solicita acest lucru pe măsură ce apar aceste defecțiuni , orice 
comandă  reprezentând o cheltuială a bugetului local .  
  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 


