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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  23 iunie   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.3236  
din 15 iunie  2022, emis în baza Dispoziţiei nr.60 din aceiaşi dată. 
 Din totalul de 11 consilieri  care compun organul deliberativ,  sunt prezenţi  la şedinţă   
toți 11. La şedinţă  participă dl. primar și   secretarul comunei .  
 În continuare secretarul comunei supune spre aprobare procesul verbal încheiat în  
ședința  anterioară . Pe marginea acestuia dl. consilier Nedelcu Ionel face două rectificări și 
anume,  faptul că dl. Arghir Iordache a fost menționat în procesul verbal cu numele de Nedelcu 
și faptul că la ultimul punct al ordinii de zi a afirmat  că angajatul de școală nu este sprijin în 
desfășurarea activității  și nu că nu ar fiu nemulțumim de activitatea sa.  Cum nu mai sunt de 
făcut modificări sau mențiuni pe marginea procesului verbal , acesta  a fost supus votului 
deschis și 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 rectificarea bugetului local pe anul 2022. 
 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Devizului estimativ de reparații al tractorului  
aflat în proprietatea comunei Cuca .         
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei aferentă anului 2022,  pentru 
Asociaţia Dezvoltare Intercomunitară  “ ECOSERV Galaţi.     
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei aferentă anului 2022,  pentru  
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ” Serviciul Regional de Apă Galaţi „ .  
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației aferentă anului 2022 pentru  
Asociaţia Grup de Acţiune Locală “Eremia Grigorescu 1863 Galaţi ”.   
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării valorii contractului de salubrizare 
încheiat cu operatorul  SC GEMINA SERVEXIM SRL, ca urmare a creșterii cheltuielilor 
directe.            
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cuca .      
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea servituții subterane de îngropare cablu LES 110 
KV pentru S.C. Green Breeze SRL București, ce se va realiza pe drumuri de exploatare din 
comuna Cuca , județul Galați , aferente unei investiții de construire cablu subteran pe raza mai 
multor  localități .  
 9.Proiect de hotărâre privind  aprobarea servituții subterane de îngropare cablu  LES 33 
KV si aducerea acestora la starea inițiala,  amenajarea drumurilor  de șantier, din interiorul 
parcului eolian , pe care se vor transporta componentele turbinelor eoliene și cele ale stațiilor de 
transformare la cerințele impuse de transportatorii autorizați, pe drumuri de exploatare 
aparținând UAT comuna Cuca , județul Galați .  
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Cuca, județul Galați la 
,,Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații 
de reîncărcare pentru vehiculele electrice în localități’’, a documentației tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Achiziționare și amplasare stații de reîncărcare 
vehicule electrice comuna Cuca, județul Galați’’   .  
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 11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unei extinderi în suprafață de 12,53  
mp la clădirea fostului magazin,  ce aparține în prezent SC Agrofrontal SRL , ce se află pe 
terenul aparținând UAT comuna Cuca , județul Galați .  
 12. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al  comunei 
Cuca .  
 13. 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 Arghir Traian  arată că la punctul 11 al ordinii de zi nu-și va exercita votul fiind în  
conflict de interese , societatea sa fiind  proprietara magazinului ce urmează a fi extins .   
 În continuare  președinte de ședință dă cuvântul d-lui primar , inițiatorul proiectelor de 
hotărâre . La primul punct dl. primar prezintă rectificarea de buget. Pe marginea celor prezentate 
d-na Lenuța Lepădatu întreabă e dl. primar ce reprezintă suma de 4.000 lei de la cap. 
65.04.20.05.30. Dl. primar răspunde că aceasta reprezintă obiecte de inventar și a fost solicitată 
de școala gimnazială .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 doi al ordinii de zi dl. primar face a informare cu privire la starea fizică în 
care se găsește tractorul Belarus,  din dotarea serviciului de gospodărire a comunei , faptul că 
acesta a fost achiziționat în anul 2013 , a funcționat bine , însă în ultima perioadă apar tot mai 
multe defecțiuni ceea ce ne face să căutăm soluții pentru limitarea cheltuielilor și totodată 
desfășurarea în condiții optime a activităților curente în comună. Arată dl. primar că în prezent 
avem o notă de constatare cu ofertă de circa 7 mii lei , însă este posibil ca odată ce se va trece la 
repararea sa această sumă să crească . De aceea vom identifica soluții care vor fi discutate și 
luate  tot în cadrul  consiliului local . Dl. Dimofte Fănică consideră că este bine să achiziționăm 
o camionetă pentru desfășurarea  unor activități , aceasta fiind mai rapidă și se pliază mai bine 
pe străzi înguste , însă nu trebuie să renunțăm la tractor care și al poate satisface alte tipuri de 
lucrări , în concluzie este de părere că tractorul trebuie reparat și păstrat . 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 punctele  trei, patru și cinci   ale ordinii de zi,   dl. primar  arată că și în acest an 
trebuie să achităm cotizațiile  pentru Ecoserv, Serviciul Regional de Apă Galați și GAL Eremia 
Grigorescu , unde suntem  membri , aceste cotizații fiind stabilite în Adunarea Generală a 
fiecărei asociații și prevăzute în bugetul nostru la data adoptării lui . Astfel la Ecoserv vom 
achita suma de 2.028 lei , la Serviciul Regional de Apă Galați , suma de 2150 lei și la GAL suma 
de 6000 lei . În continuare dl. primar mai arată că în calitatea noastră de membri ai GAL am avut 
beneficii substanțiale în sensul că ni s-au alocat fonduri pentru realizarea drumului din Valea 
adâncă , am primit fonduri pentru sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi ce 
urmează să fie implementat în comună . Cum la aceste puncte nu  sunt  înscrieri la cuvânt,  
președintele de ședință supune spre aprobare  fiecare proiectul de hotărâre , în mod individual , 
în urma votului deschis acestea fiind aprobate  în unanimitate de voturi .  
 La punctul șase al ordinii de zi dl. primar face o informare în care se arată că în 
contractul de salubrizare încheiat cu operatorul GEMINA SERVEXIM SRL , există o clauză 
care permite modificarea acestuia prin act adițional în situația modificării prețurilor  de cost  și  
am fost notificați de operator cu privire la modificarea substanțială a prețului la carburanți , 
creșterea salariului minim pe economie, etc, și solicită creșterea valorii unei curse cu 
autospeciala de la 2600 lei la 3200 lei . Dl. primar arată că pentru acest an ne descurcăm cu banii 
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colectați, circa 50.000 lei și posibil să mai diminuăm numărul de curse la una pe săptămână,  în 
special la venirea iernii,   nefiind posibil în acest moment al anului să modificăm taxa de 
salubrizare , însă pentru anul următor  această taxă trebuie modificată imperativ . La acest punct 
d-na Lenuța Lepădatu întreabă pe dl. primar dacă este suficientă o singur cursă pe săptămână 
deoarece sunt cetățeni care reclamă  că autospeciala nu intră pe străzile lor . Dl. primar arată că 
în prezent dl. viceprimar se implică în această activitate , de  asemenea autospeciala este însoțită 
și de un angajat al primăriei și nu au fost situații de  nemulțumiri din partea cetățenilor . Dl. 
viceprimar arată că sunt cetățeni care reclamă diferite aspecte legate de ridicarea gunoiului însă 
când ajunge autospeciala nu predau gunoi .   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 șapte al ordinii de zi dl. primar ,  explică  propunerea sa cu privire la 
modificarea postului de inspector superior în inspector debutant , prin faptul că pentru debutant 
sunt mai multe persoane  tinere care pot participa la concurs și chiar din comuna noastră  , în 
timp ce gradul superior solicită vechime în specialitatea studiilor, în localitate nefiind astfel de 
persoane . D-na Lepădatu întreabă care ar trebui să fie profilul studiilor acestor candidați . Dl. 
primar arată că pot acea studii de administrație publică sau de profilul pentru care se scoate 
postul la concurs, acest lucru fiind la îndemâna organizatorului concursului .  Cum la acest punct 
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 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 , 
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.  
 Punctele opt și nouă alte ordinii de zi  al ordinii de zi sunt dezbătute simultan , ele vizând 
acordarea unei servituți subterane  SC Greean Breaze SRL , pentru îngroparea de cablu necesar 
transportului energiei electrice către sistemul național de la turbine eoliene . Se arată că această 
firmă va moderniza și unele sectoare de drumuri ce vor fi folosite  pentru ajungerea la 
construcțiile lor , lucru benefic și pentru locuitorii comunei noastre. În continuare a luat cuvântul 
dl. Gherghe Iulian Dorian care atrage atenția asupra unui aspect și anume restricționarea 
circulației  pe sectoarele respective de drumuri de exploatare de  această firmă, în dauna 
locuitorilor comunei . De aceiași părere este și dl. Arghir Traian care exemplifică la alte 
localități vecine  situație similară și anume montarea unor bariere de către  firma respectivă , și 
implicit interzicerea circulației pe drumurile de exploatare a altor categorii de persoane ,  deși 
sunt drumuri publice . Față de  situația în discuție , membrii Consiliului local sunt de acord cu 
cele două proiecte de hotărâre , doar în situația când în urma unei adrese scrise comunicate de 
secretarul UAT  către SC Greean Breaze , iar răspunsul acestora să asigure nerestricționarea 
circulației pe drumurile de exploatare  respective . În finalul discuțiilor  președintele de ședință a 
supus la vot individual cele două proiecte de hotărâre care au fost aprobate în unanimitate de 
voturi cu mențiunea respectivă.            
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 La punctul zece al ordinii de zi dl. primar arată că pentru amplasarea celor două stații de 
reîncărcare pentru vehicule  electrice , este necesar să aprobăm   indicatorii tehnico economici , 
iar consiliul local trebuie să se angajeze pentru a susține cheltuielile neeligibile . În continuare 
dl. primar descrie cele două amplasamente unde urmează să se amplaseze cele două stații , faptul 
că acestea se regăsesc la DJ 255 fiind ușor accesibilitate  participanților la traficul rutier . În 
continuare dl. Gherghe Iulian Dorian face o propunere cu privire la  includerea în bugetul anului 
viitor a unei prime tip Rabla , pentru mașinile din comuna Cuca , care nu mai deservesc 
proprietarii ca urmare a vechimii și gradului ridicat de uzură . Dl. primar arată că această 
propunere estre  este bine venită  pentru proprietari , însă  este sceptic în ce privește posibilitatea 
financiară a bugetului local de a suporta  implementarea sa . Cum nu mai sunt alte înscrieri la 
cuvânt președintele de ședință a supus la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 La punctul unsprezece al ordinii de zi dl. primar arată că la fostul magazin  , ce aparține 
SC Agrofrontal Cuca, în prezent dat în locație SC Profi ,  și care se află pe teren aparținând 
domeniului privat al comunei Cuca , se solicită de către proprietar și locatar extinderea prin 
construirea unui spațiu de 12,53 mp . pentru acest lucru este necesar ca Consiliul local Cuca să-
și dea acordul pentru realizarea acestei extinderi . 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 doisprezece dl. primar arată că în cele trei mandate ale sale nu a inițiat nici un 
proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al comunei Cuca. Dorește să 
facă acest lucru ca o recunoaștere pentru anumite personalități ale comunei , pe care le consideră 
meritorii : - d-lui -  profesor Nică Lupu  –  scriitor cu mai multe volume publicate ;   
 -  dr.  Maria Stoica , medic recunoscut pe plan județean ;   
 - Gică Axente – fost campion național de box a reprezentat cu cinste România în întreceri  
pugilistice ;             
 - lt.Săndel Marin  , erou al Revoluției române  din anul 1989 ,  rănit mortal  la Buzău în 
25  decembrie 1989.            
 -  Zaharia Felea  , fost vicecampion național la lupte greco-romane , a reprezentat cu 
cinste România în plan intern și internațional;   
 -  col.ing. Mitică Sandu ,   om politic activ care  și-a adus un aport deosebit,   după anul 
2012 , la bunăstarea localității noastre  .        
  D-na Lepădatu consideră că pentru a fi nominalizat pentru acest titlu persoana respectivă 
ar fi trebuit să-și aducă un aport deosebit la  recunoașterea comunei noastre , sau servicii  , 
donații  în favoarea  localității și a cetățenilor ei . Dl. Arghir Traian consideră că fie care dintre 
nominalizări trebuie motivată  cu activitatea desfășurată de titular .  În continuare dl. viceprimar 
aduce în discuție cum s-a luat această inițiativă de a conferi titlul de cetățean de onoare .  
 În continuare dl. Șotrocan Melu  propune ca titlul de cetățean de onoare să fie acordat d-
nei asistent medical  Ileana Neculiță , ce a servit mai bine de 45  ani cetățenii localității ori de 
câte ori au avut nevoie de îngrijiri medicale .  
 În continuare președintele de ședință a supus la vot propunerea d-lui Șotrocan Melu și 
proiectul de hotărâre . Ambele au fost aprobate cu unanimitate de voturi .  
 La ultimul punct înscris pe ordinea de zi propuneri , întrebări , interpelări , se fac înscrieri 
la cuvânt . D-na Lenuța Lepădatu aduce în atenția d-lui primar două chestiuni și anume, prima   
referitoare  la modul de confecționare a plăcuțelor  de la nomenclatura stradală , care nu respectă 
ordinea culorilor drapelului  de la stânga la dreapta:  albastru la lance , galben și roșu  , acestea 
fiind roșu , galben și albastru și a doua problemă  solicită efectuarea unei anchete cu privire la 
modul de încasare a taxei pentru folosirea locului public din  piața agroalimentară .  La prima 
problemă dl. primar arată că va căuta o soluție pentru remedierea erorii create  , iar la cea de a 
doua va întreprinde cele necesare , deși   sunt schimbați funcționarii ce taxează ,  suma strânsă 
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este cam aceiași . Dl. primar asigură că va fac e o anchetă în acest sens și va informa despre 
acesta Consiliului local . 
 În continuare dl. Arghir Traian întreabă în consiliu , dacă se cunoaște  la nivelul 
instituției noastre , dacă stabilimentul antigrindină din localitatea noastră , în momentul când 
folosește acele rachete antigrindină , dispersează norii și are ca efect negativ anularea ploii de 
care avem atâta nevoie .Dl. primar arată că din ceea ce cunoaște din discuțiile purtate cu 
reprezentații  acestei societăți , nu ar trebui ca folosirea rachetelor antigrindină să aibă ca efect 
anularea ploii , însă nu suntem siguri de acest lucru . Tot acest lucru se înțelege și din cuvântul 
d-lui Vlad Gheorghe , care este încadrat la acest punct de lansare rachete antigrindină . Urmează 
ca  instituția să ceară un punct de vedere oficial  societății respective pentru a lămuri această 
chestiune .  
 În continuare dl. Dimofte Fănică aduce în discuție faptul că pe drumurile locale 
modernizate cu asfalt se circulă cu mare viteză , motiv pentru care propune ca pe acestea să fie 
montate acele limitatoare de  viteză .  Dl. Pavel Maricel consideră că  nu se impune acest lucru , 
ce duce la uzarea unor componente ale mașinii și că de fapt nu s-ar circula cu viteză pe aceste 
sectoare de drumuri .  
 În finalul discuțiilor de la această propunere urmează a se întocmi o adresă către poliția 
locală care  ne va prezenta un punct de vedere despre această chestiune .  
 În continuare dl. viceprimar propune  să fie amenajate treceri de pietoni  pe DN 24 D în 
dreptului magazinului La doi pași și  la intersecția cu DJ în zona Dispensarului medical . Dl. 
primar arată că s-au mai făcut astfel de solicitări scrise , însă răspunsul administratorului 
drumului a fost negativ , însă vom retrimite o astfel de adresă .  
 D-na Lepădatu întreabă pe dl. primar în ce stadiu suntem cu  modernizarea pieței din 
comună . Dl. primar arată că am solicit CNI finanțarea acestui obiectiv , însă nu am primit 
răspuns până în prezent .  
 Dl. Nedelcu Ionel aduce în discuție două chestiuni  și anume repararea toaletelor  din 
piață  și a doua  calitatea  conductorilor de la rețelele electrice care sunt necalibrate și care 
produc scântei ce pot provoca incendii . Solicită ca noi să asigurăm toaletarea arborilor  ce ating 
aceste rețele și să solicităm remedierea neconformităților la Electrica . 
 
   
  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 
                 


