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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 18 octombrie  2022 , în şedinţa extraordinară  cu convocare 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. 5400 
din 17 octombrie 2022, emis în baza Dispoziţiei nr.121 din aceiaşi dată. 
 Din totalul de 11 consilieri  care compun organul deliberativ,  sunt prezenţi  la şedinţă     
un număr de opt consilieri ,  astfel că şedinţa se desfăşoară în condiţii de legalitate . La şedinţă  
participă dl. primar și   secretarul comunei . Lipsesc d-nii consilieri Arghir Iordache, 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 depunerii proiectului:„ ”SISTEM 
SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL CU DISPECERAT MONITORIZARE ÎN COMUNA 
CUCA , JUDEȚUL GALAȚI ” ,   în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, în 
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 – Fondul local, Investiția I1- 
Mobilitatea urbană durabilă,Sub-investiția I.1.2- Asigurarea infrastructurii pentru transportul 
verde –ITS/alte infrastructuri TIC, și a cheltuielilor aferente proiectului;  
 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 proiectului de 
hotărâre, care prezintă referatul  de aprobare .Mai explică  dl. primar  necesitatea  convocării de 
îndată a membrilor Consiliului  local , faptul că această hotărâre  trebuie să ajungă urgent la  
societatea de consultanță pentru a putea fi depusă în vederea finanțării . Astfel dl. primar începe 
prin a  prezenta proiectul de hotărâre. Dl. primar arată că deja au început lucrările proiectului  
Sistem de supraveghere video în comuna Cuca , ce se va realiza prin finanțare de la GAL 
Eremia Grigorescu și bugetul local , potrivit căruia se vor monta un număr de 25 camere stradale 
, dotarea cu monitor , etc, iar prin depunerea acestui proiect urmărim amplasarea a încă 16 
camere , însă acestea funcționează independent  fără conectare la rețeaua electrică , motiv pentru 
care le vom amplasa în zone unde nu avem rețea de energie electrică . Mai arată dl. primar că 
acestea vor fi montate pe stârpi din beton sau lemn deoarece interferează  cu metalul . În 
continuare dl. primar prezintă și devizul general  al obiectivului care se ridică la suma de 518 
mii lei cu TVA .  
 Dl. Nedelcu Ionel în cuvântul său consideră că va trebui ca cineva să urmărească  
înregistrările pentru ultimele 24 de ore  și totodată să răspundă pentru stocarea imaginilor. 
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 Dl. Negrea Gheorghe întreabă dacă după supravegherea video a localității se va  mai 
stabili și achita taxă  de pază pentru persoanele fizice și juridice . Dl. primar răspunde că 
probabil nu se va mai stabili o astfel de taxă .  
 Cum nu mai sunt înscrieri la cuvânt președintele de ședință supune la vot proiectul de 
hotărâre care a fost aprobat 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. 
 
     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ         
        Consilier  Negrea Gheorghe  
 
 
             
          Întocmit,   
                         Secretar UAT , A.Marin 


