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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  25 octombrie  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.5479  
din 19.10.2022, emis în baza Dispoziţiei nr.126 din aceiaşi dată. 
 Din totalul de 11 consilieri  care compun organul deliberativ,  sunt prezenţi  la şedinţă 
toți cei 11 consilieri  în funcție  . La şedinţă  participă dl. primar și   secretarul comunei .  
 În continuare secretarul comunei supune spre aprobare procesul verbal al ședinței  
extraordinare din 18.10.2022  .  Cum nu sunt de făcut modificări sau mențiuni pe marginea 
procesului verbal , acesta  a fost aprobat 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  aprobarea achiziționării serviciilor de telefonie mobilă  
pentru perioada 2022-2024 .  
 3. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui  premiu soţilor în viaţă care au împlinit 50 
ani de la căsătorie.            
 4. 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 MAJORĂRI  
-LEI- 

DIMINUĂRI 
-LEI -  

07.02.03- impozit teren extravilan –  
 

66500   

51.02.20.01.05- Carburanți- ; 
 

5000    

61.02.20.01.05- Carburanți- 
 

5000   

84.02.20.01.05- Carburanți- 
 

22000  

51.02.20.01.06- Piese de schimb  
 

1500  

84.02.20.01.30 -Alte bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare 

13000  

65.02.20.01.03- Lemne de foc 20000  
67.02.71.01.30 – Loc  de joacă 30000  

70.50.71.01.30 – alte active fixe   
 

 30000 
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35.02.01 Venituri din amenzi  12000  

51.20.19 Cotizații ACoR  12000  

             În continuare d-na Lepădatu întreabă pe dl. primar cum se procedează în legătură cu 
plata serviciului de audit efectuat de către ACoR . Dl. primar arată că se efectuează auditul , 
după care auditorul prezintă factură ce include toate cheltuielile ocazionate de această activitate . 
Mai arată dl. primar că această modalitate cât și  contravaloare se stabilesc în adunarea generală 
a membrilor ACoR  , aici fiind lucruri clar stabilite .  
Referitor la  raportul de specialitate  întocmit de către compartimentul financiar contabil  la 
proiectul de hotărâre , d-na Lepădatu  arată că în practica de specialitate    se folosește 
specificațiile ”Majorări și Diminuări  ” și nu alte denumiri . În continuare dl. Arghir Traian ,  
referitor la venituri din amenzi , întreabă pe dl. primar  , ce procent din acestea  se fac venit la 
bugetul local . Dl. primar arată că din anul 2018 aceste amenzi  rămân la buget în procent de sută 
la sută .  De asemenea mai arată dl. primar că din toate celelalte  venituri  , cel mai mare procent 
revine comunei din impozitele  angajaților . Referitor la această remarcă  , dl. Arghir Traian  
consideră că trebuie  să sprijinim  societățile comerciale  de pe raza   comunei pentru a încadra  
salariați  acest lucru asigurându-ne o dezvoltare  sigură.  În continuare dl. Negrea Gheorghe , 
întrebă pe dl. primar cum  creștem  veniturile la  impozitul pe teren extravilan . Aici are loc o 
discuție  referitoare la prevederile din buget și lichiditățile existente efectiv . Se arată că pentru  
desfășurarea activității legislația de specialitate permite astfel de  rectificări contabile .       
 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 prezintă referatul de aprobare . Se arată că 
instituția a încheiat în luna februarie un contractat cu Telekom România pentru  20 numere de 
telefonie mobilă  19 dintre acestea cu 7 euro lunar și unul cu 7,5 euro lunar .  Serviciile asigurate  
pentru cele 20  numere sunt  următoarele :  
- serviciul asigură un număr nelimitat de minute în rețea; 
- serviciul asigură un număr nelimitat de SMS-uri în rețea; 
- serviciul asigură minute nelimitat în afara rețelei; 
- serviciul asigură SMS-uri în afara rețelei; 
- serviciul asigură un număr nelimitat de date naționale și în Roaming Grupa 0; 
- serviciul asigură un număr nelimitat de minute incluse în Zona 1³; 
În continuare d-na Lepădatu întreabă pe dl. primar dacă la semnarea acestui contract s-a oferit 
instituției și un bonus. Dl. primar arată că  s-a oferit un bonus de 1500 euro pe care îl vom folosi 
pentru achiziționarea de articole de  informatică ( calculator  și  leptop). În continuare dl. 
Dimofte Fănică propune ca pe viitor să avem în vedere la încheierea contractului de telefonie 
mobilă și alți operatori  existenți pe piața . În finalul discuțiilor de la acest punct dl. primar arată 
că va încerca ca pe viitor să identifice posibilitatea ca la încheierea contractului,  în momentul 
când un salariat pleacă din instituție , până la angajarea următorului , numărul de telefon 
respectiv să fie suspendat .  D-na Lenuța  Lepădatu consideră că acest contract  deja încheiat este 
la un preț rezonabil  având în vedere prețurile existente pe piață  și  serviciile ce ne sunt oferite . 
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 trei  al ordinii de zi dl. primar arată că așa cum ne-am obișnui în fiecare an 
oferim un premiu soților care au împlinit 50 ani de la căsătorie  și ambii soți  sunt în viață . Dl. 
primar propune ca acest premiu să fie ca în fiecare an de 500 lei net , în buget fiind  alocată 
suma de 550 lei  pentru plata impozitului către bugetul de stat . Mai arată dl. primar că în acest 
an avem un număr de 12 cupluri care întrunesc condițiile cerute de proiectul de hotărâre .  
Pentru organizarea festivității  dl. primar solicită membrilor Consiliului local alocarea sumei de 
1000 lei , pentru procurarea  invitațiilor , a diplomelor ,  achiziționarea de flori pentru doamne , 
precum  un pahar cu apă , suc și prăjituri , după obicei . La acest punct dl. Arghir Traian propune  
ca beneficiarilor acestui premiu  să li se deducă datoriile către bugetul local  din premiu . D-na 
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Lepădatu   consideră că propunerea d-lui Arghir Traian nu  dă bine la o astfel de festivitate  
considerând-o  nepotrivită  în acest  moment. Nici ceilalți membri ai consiliului nu  agreează 
această propunere ,  dl. Negrea Gheorghe  afirmând că cuplurile din acest an nu au datorii la 
bugetul local . 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 , în forma prezentată , inclusiv 
alocarea sumei de 1000 lei pentru organizarea evenimentului .    
 La ultimul punct  al ordinii de zi , propuneri , întrebări , interpelări ,  se fac înscrieri la 
cuvânt .  Dl. primar propune membrilor Consiliului local , achiziționarea și plantarea unui număr 
de 400 bulbi de lalele , în centrul civic al comunei , la rondou și în dreptul aleilor din centru . De 
asemenea dl. primar propune ca în această toamnă să achiziționăm și 5o copaci din specia tei sau 
platan  pe care să-i plantăm în diferite zone . Mai arată dl. primar că  ar fi bine și plăcut pentru 
locuitori să plantăm copaci  dea lungul DN și DJ din interiorul comunei  copaci din specia nuc 
care au o dezvoltare armonioasă  și pot fi toaletați  în dreptul rețelelor electrice . Tot aici dl. 
primar informează consiliul că în zona Pe lac vom planta sălcii dea lungul pârâului și în fântâni 
fără a încurca  accesul  la aprovizionarea cu apă . În continuare dl. primar informează membrii 
Consiliului local despre faptul că  proiectele noastre de extindere a canalizării și de drumuri ne-
au fost acceptate la finanțare . Canalizarea pentru toată localitatea , în schimb drumurile doar 
pentru circa 2,5 km . De asemenea   toate cele patru proiecte  depuse  pe PNRR au intrat  în 
discuție pentru finanțare .  Dl. Dimofte Fănică  este de acord cu plantarea acestor arbori , însă 
dorește ca tot pe DN și DJ să se acorde mai multă atenți coșurilor stradale pentru deșeuri , 
deoarece unele sunt rupte  sau sparte  și nu dau bine  aspectului localității . Ca răspuns,   dl. 
primar  arată că  avem coșuri în magazie , însă le vom monta   după introducerea sistemului de 
supraveghere video în comună care trebuie să înceapă  în cel mai scurt timp. Dl. Dimofte mai 
arată că la statuie în centrul comunei trebuiesc schimbate drapelele  acestea fiind uzate . Dl. 
primar arată că și această activitate se va desfășura cât mai curând posibil deja acțiunea fiind 
începută . Referitor la circulația pe drumurile publice , dl. Dimofte  consideră că este bine să 
identificăm soluții pentru construirea de trotuare pietonale . Dl. primar arată că oricum vom 
reface trotuarele în cea mai mare parte deoarece  se va introduce canalizarea  tocmai pe sub 
acestea ,  nefiind altă soluție . Mai arată dl. primar că vom construi și piste pentru biciclete , și 
vor fi montate și limitatoare de viteză pe drumurile locale cu asfalt . Dl. Nedelcu îl întreabă pe 
dl. primar  dacă are pregătit răspunsul cu privire la închirierea sălii mari a Căminului cultural 
pentru o activitate politică ce s-a desfășurat  ceva timp în urmă . Dl. primar arată că s-a achitat 
suma de 50  lei  pentru două ore .  Dl. Șotrocan întreabă dacă s-a înștiințat Electrica pentru  
stâlpii care stau să cadă de la Iancu Mihalache . Dl. primar arată că s-a făcut adresă la Electrica 
și ni s-a comunicat că am fost înregistrași urmând ca aceștia să vină în localitate și să elimine 
neconformitatea . Mai arată dl. Șotrocan că în zona de sud a comunei sunt cetățeni care aruncă 
fel de fel de deșeuri . Dl. primar consideră că prin introducerea sistemului de supraveghere video 
se va rezolva această problemă. Referitor tot la acest aspect dl. viceprimar descrie modul în care 
se fac controale la populație pentru determinarea  locuitorilor de a nu mai arunca deșeuri la 
întâmplare , însă ne lovim mai mereu de faptul că nu putem demonstra  celor care fac acest lucru 
pentru a le putea aplica amenzi .    
    
  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  
                            
                   


