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P R O C E S  - V E R B A L 
 Încheiat astăzi 5 octombrie  2022 , în şedinţa extraordinară de îndată  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. 5132 
din 4 octombrie 2022, emis în baza Dispoziţiei nr.111 din aceiaşi dată. 
 Din totalul de 11 consilieri  care compun organul deliberativ,  sunt prezenţi  la şedinţă     
un număr de șapte consilieri ,  astfel că şedinţa se desfăşoară în condiţii de legalitate . La şedinţă  
participă dl. primar și   secretarul comunei . Lipsesc d-nii consilieri Arghir Iordache , Dimofte 
Fănică  , Lepădatu Lenuța și  Șotrocan Melu  . 
 În continuare secretarul comunei  supune spre aprobare procesul verbal încheiat în 
ședința anterioară . Cum nu sunt de făcut mențiuni sau completări pe marginea sa acesta a fost 
aprobat în unanimitate de voturi. Președinte de ședință este  dl. consilier Negrea Gheorghe, care   
preia lucrările de astăzi și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării devizului general și a documentelor 
aferente obiectivului de investiție ,,Continuarea lucrărilor la noul sediu al  primăriei din sat Cuca 
, comuna Cuca , județul Galați .” 
 2. Proiect de hotărâre privind hotărâre privind aprobarea reactualizării devizului general 
și a documentelor aferente obiectivului de investiție ,,Amenajare piață agroalimentară în comuna 
Cuca, sat Cuca, tarla 50, parcela 672- 673, număr cadastral 105629, județul Galați. 
 Fiind supusă la vot deschis  ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi .  
 Precizăm că toate proiectul de hotărâre 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 președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar , inițiatorul proiectelor de 
hotărâre, care prezintă referatele de aprobare .Mai explică  dl. primar  necesitatea  convocării de 
îndată a membrilor Consiliului  local , faptul că aceste hotărâri împreună cu alte documente 
trebuie să ajungă cel târziu săptămâna viitoare la C.N.I. București  . În continuare dl. Nedelcu 
întreabă dacă  regula acordării  acestor finanțări este primul venit primul servit . Dl. primar arată 
că  aceste dosare pentru investiții vor fi supuse aprobării într-o ședință a  instituției finanțatoare , 
însă  cu cât trimitem documentele mai repede cu atât vor putea fi introduse pe ordinea de zi . 
Referitor la finanțarea sediului Primăriei dl. Doru Gherghe întreabă pe dl. primar dacă suma ce o 
solicităm de la CNI  de 2,2 milioane lei reprezintă  suma rămasă pentru continuarea lucrărilor  la 
acest obiectiv . Dl. primar confirmă acest lucru , mai spunând că  altfel suma ar fi fost mult mai 
mare .  
  În încheierea discuțiilor președintele de ședință supune spre aprobare fiecare proiect de 
hotărâre  în mod individual , acestea fiind aprobate în unanimitate de voturi . 
  Ordinea de zi  fiind epuizată  preşedintele de şedinţă propune după care declară lucrările  
închise.             
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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