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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  28 iulie 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.3825  
din 21 iulie  2022, emis în baza Dispoziţiei nr.70 din aceiaşi dată. 
 Din totalul de 11 consilieri  care compun organul deliberativ,  sunt prezenţi  la şedinţă   
un număr de 10 consilieri , lipsește motivat dl. Arghir Traian care  nu se află în localitate fiind  
în concediu de odihnă . 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 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 aprobarea investiției  ”Dotarea cu  panouri fotovoltaice a 
Căminului cultural pentru alimentarea cu energie electrică prin Programul Național de Redresare 
și Reziliență ”. 
 2. Proiect de hotărâre  privind extinderea și modernizarea Sistemului de iluminat public 
local  prin Programul  Creșterea  Eficienței Energetice a Infrastructurii de iluminat public – 
A.F.M.  2022 .          
 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei 
Cuca, județul Galați ,  cu suprafața de 166 mp situată în Tarla 63 Parcela 818/3.   
 4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind radierea din evidențele 
fiscale a contravențiilor debitorilor decedați . 
 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  realizării a două foraje de observații și control 
pentru urmărirea calității apelor subterane din influența stației de epurare din comuna Cuca , 
județul Galați . 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului județean de 
salubrizare Galați . 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare , Studiului de 
oportunitate pentru delegarea serviciului de operare , Documentului de poziție, delegarea 
serviciului de operare , documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special 
pentru reprezentantul UAT comuna Cuca în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOSERV Galați .  
 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.  
 În continuare  președinte de ședință dă cuvântul d-lui primar , inițiatorul proiectelor de 
hotărâre . La primul punct dl. primar prezintă  referatul de aprobare . Se arată că urmărim 
dotarea cu  panouri fotovoltaice a Căminul cultural pentru alimentarea cu energie electrică a 
obiectivului și  dacă vom avea posibilitatea să  amplasăm astfel de panouri pe toată  suprafața 
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acoperișului căminului vom putea alimenta probabil și alte obiective publice. Mai informează dl. 
primar că astfel de proiecte vor fi demarate și pentru alte clădiri publice  , însă cu excepția 
noului sediu administrativ aflat în construcție . În continuare se fac înscrieri la cuvânt . D-na 
Lepădatu întreabă pe dl. primar dacă acest proiect îl vom depune în a doua sesiune deoarece 
prima sesiune s-a încheiat și dacă pe acest program încercăm să achiziționăm și aparatură 
medicală . Dl. primar arată  că aceste proiecte se depun începând cu 18 august a.c.  , societatea 
de consultanță ocupându-se de acest lucru, iar noi urmărim să accesăm programe  care nu 
solicită cofinanțare din partea noastră. Dl. Dimofte Fănică întreabă dacă se mai pot depune și 
finanța și alte tipuri de proiecte . Dl. primar răspunde că da , cum ar fi parcuri fotovoltaice și 
altele . Cum la acest punct nu mai 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  arată că deși avem depus un proiect pentru 
modernizare iluminat public ce urmează să fie implementat , consideră că este important să 
depunem proiect și de extindere a iluminatului public  în special în zonele unde nu există  rețea. 
Mai arată dl. primar că vom  stabili inițial  străzile care vor fi modernizate , după care în funcție 
de aceasta vom stabili  străzile unde va fi modernizat sau extins iluminatul public. La acest punct 
dl. Dimofte Fănică întreabă dacă vom putea schimba și lămpile vechi sau nefuncționale . Dl. 
primar răspunde că se va putea face și acest lucru , însă vom urmări mai mult extinderea 
iluminatului public prin montarea de stâlpi și echiparea acestora cu conductori și elemente de 
susținere a lămpilor de iluminat . În continuare dl. Șotrocan Melu  aduce în discuție situația 
existentă în partea de nord vest a comunei unde nu există iluminat public sau dacă există nu 
funcționează din diferite motive . Dl. primar arată că știe acest lucru  și afirmă că tocmai de 
aceea consideră  oportun  implementarea proiectului de extindere a iluminatului public în toată 
localitatea . Cum la acest punct nu mai  sunt  înscrieri la cuvânt,  președintele de ședință supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre , în urma votului deschis acesta fiind aprobat  în unanimitate 
de voturi .  
 La punctul trei al ordinii de zi dl. prima explică necesitatea actualizării inventarului 
domeniului public cu suprafața de 166 mp , urmărindu-se  parcurgerea etapelor pentru scoaterea 
la licitație publică în vederea concesionării  terenului în cauză.  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 patru al ordinii de zi dl. primar arată că pentru radierea din evidențele fiscale 
a contravențiilor debitorilor decedați , de altfel prevedere înscrisă în Codul fiscal , este necesar a 
se stabili prin regulament aprobat prin hotărâre de consiliu câteva elementele cu privire la 
realizarea acestui demers, motiv pentru care a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre.    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 punctul cinci  al ordinii de zi dl. primar informează membrii Consiliului local despre 
necesitatea  realizării a două foraje , unul în dreptul stației de epurare și unul în avalul acesteia 
care să permită permanent verificarea calității apelor infiltrate în pânza freatică . Precizează dl. 
primar că această măsură a fost stabilită de funcționari din cadrul Sistemului de Gospodărire a 
Apelor Galați ,  și că  aceste foraje nu au fost prevăzute în proiectul inițial,  ca de altfel cum n-a 
fost prevăzut nici  iazul biologic, în prezent Agenția pentru Protecția Mediului solicitând  
realizarea acestora , în vederea emiterii avizului de funcționare a obiectivului de canalizare în 
comună.  Dl. Nedelcu Ionel întreabă ce dimensiuni vor avea cele două foraje . Dl. primar arată 
că diametrul acestora va fi de 140 mm  iar adâncimea de circa 20 m și vor fi tubate cu țeavă pvc 
pentru  a se putea extrage apă din ele. 
 În finalul discuțiilor  președintele de ședință a supus la vot proiectul de hotărâre care a fost 
aprobat în unanimitate de voturi.  
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 Punctele șase și șapte  alte ordinii de zi  sunt dezbătute simultan , ele vizând  
funcționarea Ecoserv Galați al cărui membru suntem și noi . Arată dl. primar că a studiat anexele 
la proiectele de hotărâre  și afirmă că acestea conțin o serie de date tehnice ce vor  modifica 
cumva funcționarea serviciului dar și reguli prevăzute în cadrul regulamentului de salubrizare  . 
La aceste puncte se poartă discuții asupra modului în care va funcționa serviciul de salubrizare , 
sector delicat ce privește gestionarea deșeurilor . Dl. Nedelcu arată că fiecare cetățean va trebui 
să primească cel puțin patru pubele pentru a putea selecta deșeurile produse. În finalul discuțiilor  
președintele de ședință a supus la vot individual cele două proiecte de hotărâre care au fost 
aprobate în unanimitate de voturi.             
 La ultimul punct înscris pe ordinea de zi propuneri , întrebări , interpelări , se fac înscrieri 
la cuvânt .  
 Dl. Arghir Iordache propune ca primăria să ajute la curățarea și denisiparea fântânelor  
  din comună . Se arată că odată cu întreruperea furnizării apei de la sistemul public s-a văzut că 
aceste surse de alimentare a populației nu sunt întreținute și îngrijite . Dl. primar în principiu 
arată că este de acord , însă așteaptă un semn din partea cetățenilor ce locuiesc în zonele cu 
fântâni , deoarece din experiență știe că aceștia nu se alătură la aceste activități , ori primăria nu 
are oameni cu care să curețe fântânile , eventual noi putem participa cu utilaje , buldo sau tractor 
cu remorcă , dar cetățenii trebuie să aibă inițiativa . Mai arată dl. primar că urmărim 
achiziționarea unei motopompe  care să vină în sprijinul acestor activități . Dl. Gherghe Doru 
arată că nu s-au luat măsurile necesare pentru strângerea sau împiedecarea împrăștierii 
deșeurilor din zona Puțul sec , unde trebuiau  puse plase în acest sens . Dl. viceprimar arată că au 
fost adunate deșeurile de două ori pe săptămână în acel loc  , însă nu are cu cine  întinde  plasele  
în discuție deoarece nu avem beneficiari de ajutor social . Mai arată  dl. vice că ne-am confruntat 
cu incendii de vegetație mici , însă care ne-au solicitat timpul și mașina de pompieri . Referitor 
la problema ridicată de d-na Lepădatu într-o ședință anterioară ,  cu privire la așa zisul incident 
apărut la târg , dl primar arată că a cercetat situația  însă nu a putut depista o neconformitate . 
 D-na Lepădatu mai întreabă pe dl. primar dacă a fost  întocmit un proiect pentru baza 
sportivă din comună , afară de cel de la școală ,  sau cel puțin un proiect de reabilitare . 
Motivația fiind , arată domnia sa,  existența de tineri care doresc să facă sport și mișcare . Dl. 
primar arată că nu a fost atacat un astfel de proiect ,  mereu existând alte priorități , cum ar fi apă 
, drumuri , canalizare , etc,  și mai punctează încă o dată faptul că urmărim realizarea unor  
obiective cu cât mai puține fonduri de cofinanțare .  
 În finalul cuvântului său d-na Lepădatu întreabă dacă a fost întocmit și aprobat de către 
Consiliul local un regulament privind desfășurarea activităților privind munca în folosul 
comunității . Dl. primar arată că încă nu a inițiat un astfel proiect de hotărâre , însă o putem face 
, deși  toate sentințele și deciziile instanțelor sau serviciului de probațiune  includ date cu privire 
la locul de desfășurare a orelor de muncă în folosul comunității , tipurile de activități , durata 
acestora , precum și alte  informații cu privire la  ducerea la îndeplinire a măsurii stabilite . 
  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 
                 


