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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 septembrie 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.4820  
din 16  septembrie  2022, emis în baza Dispoziţiei nr.93 din aceiaşi dată. 
 Din totalul de 11 consilieri  care compun organul deliberativ,  sunt prezenţi  la şedinţă   
un număr de 10 consilieri , lipsește motivat d-l Arghir Traian  care este plecat din  țară în 
concediu  . La şedinţă  participă dl. primar și   secretarul comunei .  
 În continuare secretarul comunei supune spre aprobare procesele verbale ale ședințelor 
ordinară din 25.08.2022 și extraordinară de îndată din07.09.2022  .  Cum nu sunt de făcut 
modificări sau mențiuni pe marginea proceselor verbale , acestea  au fost supuse în mod 
individual votului deschis și au fost aprobate în unanimitate de voturi . Președinte de ședință este 
dl. Negrea Gheorghe , 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 darea în administrare a unor bunuri imobile proprietate 
publică a UAT comuna Cuca , județul Galați ,   Școlii Gimnaziale ”Sfântul  Gheorghe ” comuna 
Cuca , județul Galați .  
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general pentru obiectivul de investiții ” Înființare teren multifuncțional la Școala Gimnazială Sf. 
Gheorghe comuna Cuca , județul Galați ”.   
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Cuca , în 
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Sf. Gheorghe ” comuna Cuca , județul Galați .  
 5. Propuneri , întrebări , interpelări .  
 În urma  votului deschis ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate  .  
  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 , în care este înscrisă 
rectificarea bugetului local pe articole și aliniate contabile, după cum urmează :  

CAPITOL SUPLIMENTARI ANULARI 
07.02.02.03 Impozit terene extravilan 7.000  
51.20.01.04 – Apă, canal și salubritate  500  
51.20.01.06 Piese de schimb 500  

51.20.01.08  Poșta, telecomunicații 5.000  
51.71.01.01 Constructii (Sediu Primărie)  100.000 
61.20.01.05 Carburanți (microbuz 
școlar) 

1000  

65.71.01.01 Construcții (Teren sport) 250.000  
70.50.71.01.30  Alte active fixe   150.000 lei 
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 Mai arată dl. primar că a luat 100 de mii de la sediul primărie , deoarece  suntem în 
tratative  cu organismul financiar CNI București , în vederea  semnării unui  contract de 
finanțare cu acesta pentru terminarea sediului administrativ , iar până la sfârșitul anului nu se vor 
mai realiza lucrări , motiv pentru care suma nu ne mai este necesară la această investiție .   
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 prezintă Anexa nr.1 la  proiectul de hotărâre ,în 
care sunt înscrise  obiectivele cuprinse în inventarul domeniului public ce sunt transferate spre 
folosință unității de învățământ . De asemenea dl. primar prezintă și protocolul de predare 
primire ce constituie anexa nr.2 la proiectul de hotărâre, parte integrantă din acesta . 
  

Nr. 
Crt. 

Număr 
cadastral 

Denumite Mijloc Fix Suprafață 
-mp- 

Anul dării 
în folosință 

Valoare de 
inventar                

- lei - 

Cont Obs. 

1. 100400-C1 Școala Gimnazială - 
parter 

582 1965 325.375,56 212  

2. 100400-C2 Școala Gimnazială – 
parter cu extindere  

Grupuri sociale  

336 2006 833.463,33 212  

44 2020 

3. 100400-C3 Anexa (Magazie )  61 1965 26.696,92 212  
4. 100400-C4 Construcție Anexă  24 2000 4.117,44 212  
5. 100400-C5 Construcție Anexă  35 1965  
6. 100400 Teren împrejmuit 

aferent  construcții 
școală  

5.665  129.087,10 211  

7. 100568-C1 Grădiniță P+1 522 1974  
494.567,82 

 
212 

 
8. 100568-C2 Construcție Anexă  14 1974  
9. 100568-C3 Construcție Anexă  12 1974  

10. 100568 Teren aferent 
construcții Grădiniță 

982  25537,21 211  
 

                TOTAL valoare :    1.838.845,38 
Cum nici la acest punct 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 trei al ordinii de zi președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar care 
prezintă  proiectul de hotărâre . Dl. primar dă citire indicatorilor tehnico economici ai investiției: 

 Valoare toatala a investitiei: 352.107 lei cu TVA, din care: 
- C+M  = 333.200 lei cu TVA 
- Servicii de proiectare 11.900 lei cu TVA; 
- Servicii de dirigenție – 3927 lei cu TVA; 
- Comisioane, cote, taxe, costul creditului – 3080 lei cu TVA. 

Durata de realizarea a investiției este de 3 luni. 
Caracteristici tehnice proiectate:  
- Suprafața teren artificial 755 mp; 
- Dimensiuni teren minifotbal: 17x38 m; 
- Dimensiuni teren tenis: 10,97x23,77; 
- Lățimea liberă între marginea teren și împrejmuire: 0,90-1,00 m 

Suprafața de joc, 755 mp, se va păstra urmând a se realiza peste următoarea stratificație: 
- Gazon artificial premium multisport, înălțime fir iarbă 20 mm, polietilenă, fire gazon 

1000 gr/mp; 
- Beton C25/30-12 cm armat cu plasă sudată de 4 mm; 
Gazonul artificial va avea marcaje trasate pentru teren de minifotbal și teren de tenis. 

 Împrejmuirea terenului va păstra gardul din plasă sudată și stâlăii existenți. Pentru 
îndeplinirea cerințelor unui teren multifuncțional, între stâlpii existenți se vor monta 45 de stâlpi 
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noi metalici din țeavă rectangulară 100x30x3 m, rigidizați între ei, pe orizonatală, cu țevi pătrate 
metalice 30x30x3 mm, dispuse pe înălțime, la distanță de 1,56 m. Stâlpii vor avea o înălțime de 
5 m, de la cota 0,00a proiectului. 

Dotări : Poartă minifotbal 3x2x0,8 m din oțel zincat:2 buc. 
Plasă poartă minifotbal 3x2 m – 2 buc. 
Stâlpi ficși combinați tenis+volei, zincat, cu prize de pardoseală 
Iluminatul terenului multifuncțional se va face prin montarea de 12 lămpi LED de 400 W/ buc. 
Acestea se vor monta pe stâlpi noi tip 100x50x3 m. 
 Dl. Nedelcu Ionel întreabă pe dl. primar dacă pe teren se va putea juca și handbal și 
consideră că  pentru folosirea terenului de către alte persoane din comună, afară de copii la orele 
de sport , va trebui să  întocmim și să aprobăm în consiliul local un regulament care să cuprindă 
toate aceste informații inclusv prețul pe oră, atât ziua cât și noaptea când se folosește iluminatul .  
Dl. Primar răspunde că se poate juca și handbal  deoarece porțile permit acest lucru și arată dl. 
primar că după ce se va da în folosință, vom aproba un regulament   cu privire la folosirea 
terenului . În continuare d-na Lepădatu  întreabă pe dl. primar dacă s-a luat în calcul și existența 
unui balon pe perioada timpului rece . Dl. primar arată că fondurile nu ne permit acest lucru , 
balonul presupunând o altă investiție . Legat de acest lucru dl. Gherghe Doru arată că pentru 
balon este necesar un compresor care să-l țină unflat , cheltuielile fiind pe măsură .  
  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 patru al ordinii de zi dl. primar arată că așa cum ne-am obișnui în fiecare an 
școlar trebuie să desemnăm un reprezentant al Consiliului local  în Consiliul de Administrație al 
Școlii gimnaziale .Înainte de a se trece la această activitate d-na Lenuța Lepădatu  propune ca 
reprezentantul Consiliului local ce va fi ales să prezinte lunar  o informare cu privire la 
activitatea desfășurată în cadrul adunării Consiliului de Administrație. Se supune la vor deschis 
această propunere fiind aprobată în unanimitate de voturi .În continuare președintele de ședință 
invită membrii Consiliului local să facă propuneri  în acest sens . Dl. Șotrocan Melu propune pe 
dl. Nedelcu Ionel ce are calitatea  de președinte al Comisiei de învățământ din Consiliul local .  
Dl. Vlad Gherghe  propune pe dl. Gherghe Iulian Dorian , membru al Comisiei  de învățământ  
din Consiliul local . După aceste propuneri președintele de ședință întreabă dacă mai sunt și alte 
propuneri . Cum nu mai sunt , secretarul comunei , împarte buletine de vot membrilor 
Consiliului local cu cele două propuneri înscrise pe acestea  în ordinea  propunerilor. În 
continuare președintele de ședință anunță votul . În urma a zece voturi valabil exprimate situația 
a fost următoarea : 3 voturi a obținut dl. Nedelcu Ionel și 7 voturi a obținut dl. Gherghe Iulian 
Dorian. Astfel dl. Gherghe va fi reprezentantul Consiliului local în Consiliul de Administrație al 
Școlii gimnaziale  ”Sf. Gheorghe ” comuna Cuca .         
 La ultimul punct  al ordinii de zi se fac înscrieri la cuvânt . Secretarul comunei  prezintă 
cererea d-nei Vlad Lenuța din comuna Cuca , str. Ardealului , nr.6 , care  solicită un ajutor de 
urgență  , deoarece este programată pentru o operație de cataractă având  vederea la ochiul stând 
pierdută total și nu deține toți cei  trei mii lei pentru operație .  Alături de cerere,  solicitanta  a 
depus și  analize medicale din care reiese că  și-a pierdut vederea la ochiul stâng în totalitate  . 
Pe marginea acestei cerere se fac discuții . Dl. primar arată că știe că d-na Vlad Lenuța nu vede 
cu ochiul stând și că  este pensionară de CAP cu o pensie de o mie lei lunar . De asemenea dl. 
primar arată că  știe că domnia sa  întreține și un fiu în vârstă de peste 50 ani  care nu lucrează 
,este singur și   bolnav  .  Însă dl. primar  arată că nu trebuie să facem un obicei din a acorda 
astfel de ajutoare , și faptul că  ajutorul de urgență se acordă până la suma de  o mie lei,  propune 
acordarea sumei de cinci sute lei .  În continuare d-na Lepădatu consideră că suma este mică în 
raport cu nevoia  d-nei Vlad Lenuța  și propune acordarea a o mie de lei . În finalul discuțiilor  
președintele de ședință a supus la vot acordarea sumei de o mie lei,  toți cei zece consilieri fiind 
de acord în unanimitate de voturi cu această propunere.  
 În continuare a luat cuvântul dl. primar  care  propune spre aprobare membrilor 
consiliului local două chestiuni și anume . Prima este referitoare la derularea abonamentul de 
telefonie mobilă încheiat cu un furnizor autorizat  potrivit căruia noi achităm lunar suma de 135 
Euro fără TVA  pentru un număr de 18 abonamente  , adică 7,5 euro  pentru fiecare abonament . 
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Valoarea abonamentului a fost determinată  ținând cont de valoarea contractelor de servicii 
anterioare și are o durată de 24 de luni , din 14.10.2020  și până la 14.10.2024. Pe marginea 
celor prezentate de dl. primar , dl. Negrea Gherghe întrebă pe dl. primar  de ce trei funcționari 
nu au  numere , deoarece  organigrama prevede 21 de posturi . Ca răspuns dl. primar arată că  nu 
au fost ocupate toate posturile  permanent  și am avut situații când angajatul a refuzat numărul 
deoarece plătea suplimentar  neștiind să se încadreze în condițiile cerute de operator . În finalul 
discuțiilor președintele de ședință a supus la vot deschis  aprobarea prevederilor abonamentului 
încheiat cu operatorul de telefonie mobilă , toți cei zece consilieri  fiind de acord în unanimitate 
de voturi . A doua problemă ridicată de dl primar, este plata reparației autoturismului Dacia 
Duster  din dotarea UAT comuna Cuca , care în data de 26.10.2021 a fost implicat într-un 
accident rutier  în municipiul Galați , în urma căruia pentru plata daunelor s-a acordat asigurarea 
terțului , iar   reparația mașinii noastre a costat 3909,15 lei . Dl. primar, care se afla la volanul 
mașinii,  arată că în acea perioadă  mașina avea numere provizorii , și în  această perioadă legea 
nu prevede încheierea de  poliță de asigurare  CASCO ,  și solicită membrilor Consiliului local 
să fie de acord cu  repararea mașinii cu suma de 3909,15 lei cheltuială din bugetul local . În 
continuare președintele de ședință supune la vot propunerea d-lui primar , fiind  exprimate un 
număr de zece voturi  din care  șapte ”pentru ” și trei ”abțineri” , d-na Lepădatu , d-nii Nedelcu 
Ionel și Șotrocan Melu . În continuare dl. Șotrocan Melu întreabă pe dl. primar de ce în șanțul de 
la magazin  se scurg ape reziduale ce miros urât. Dl. primar explică că așa se întâmplă când  fosa 
celor trei magazine  se umple. Mai arată dl. primar că în zilele imediat următoare cele trei 
magazine  se vor racorda la rețeaua de canalizare  care tocmai a fost dată în funcțiune .  
 În continuare d-na Lepădatu adresează trei întrebă domnului primar :  
Prima este legată de inițierea  unui proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică  a 
terenului arabil rezervă în urma măsurătorilor sistematice, pe care dl. primar a afirmat că îl va 
promova. A doua este legată de activitatea desfășurată în sala mare a Căminului cultural de către 
formațiunea politică PSD  și dorește  ca la ședința următoare să se  prezinte chitanța prin care a 
fost închiriată sala  și a treia întrebare , dacă conducerea comunei noastre s-a implicat în vreun 
fel la organizarea semi maratonului ce se va desfășura pentru ajutorarea copiilor cu autism ce va 
avea loc în aceste zile . La prima întrebare dl. primar arată că  a promovat acest proiect de 
hotărâre fiind respins de către consiliul local , după cum se știe , după care  s-a purtat  
corespondență cu OCPI și Prefectura Galați , care în final a venit cu o adresă prin care ne făcea 
cunoscut că terenul rezervă este la dispoziția comisiei locale de fond funciar , și cum este 
rezervă la Legea nr.165/2013 nu face obiectul unor închirieri sau concesionări . La a treia 
întrebare dl. primar arată că  semi maratonul nu se va desfășura pe teritoriul UAT comuna Cuca , 
însă personal și împreună cu alți cetățeni din comună , au sprijin acest demers ,  au găzduit 
oaspeți la locuința personală au oferit alimente și orice a fost nevoie răspunzând solicitărilor 
organizatorilor .  
 În continuare  dl. Negrea Gheorghe în calitatea sa de președinte al Consiliului de 
administrație al Societăți Agricole ”Petru Rareș” din comuna Cuca, este nemulțumit de  faptul că 
au luat amploare hotărârile judecătorești prin care societatea ce o reprezintă primește sentințe 
civile prin care este obligată să rețină din dividente  membrilor asociați pentru neplata unor 
impozite către bugetul local al UAT comuna Cuca .  Ca răspuns dl. primar arată că se urmărește 
aplicarea legii , a Codul Fiscal , instituția fiind obligată să recurgă la aceste soluții , pentru 
datornici care nu-și achită impozitele .  
  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  Negrea Gheorghe       
                 Întocmit,    
                Secretar UAT , A.Marin  
                            
                   


