
           



                                                                ROMANIA

JUDETUL IASI

COMUNA CUCUTENI

Nr.    3551     din 29.04.2014

PROCES  VERBAL

              Incheiat astăzi    29 aprilie  2014  în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local  
unde sunt prezenţi un număr de  8  consilieri din totalul de 9 cât compun consiliul local, 
lipsind  motivat d-na consilier Barabulă Mariana fiind în concediu medical  .

        La şedinţă participă de drept primarul şi secretarul comunei .

        Şedinţa ordinară   a fost convocată prin dispoziţia nr.  76   din  24.04.2014  iar 
ordinea de zi a fost transmisa prin   convocatorul nr 3545  din 24.04..2014  şi invitaţia 
nr.3546 din 24.04.2014 . 

        Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art.41 din aceeaşi lege, 
declar  şedinţa  deschisă  şi  îl  rog  pe  domnul  consilier  Gavriloaie  Vasile  ,  să  preia 
conducerea lucrărilor şedinţei.

        Dl.  consilier  Gavriloaie  Vasile    preia  lucrările  şedinţei  ,  mulţumind  pentru 
încrederea acordată şi se  intră în ordinea de zi .

        În conformitate cu prevederile art.43 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei  
publice  locale  modificată,completată  şi  republicată   domnul  primar,  Brînză  Pamfilică 
propune  următoarea ordine de zi ;

1. Proiect   de  hotărâre  pentru  aprobarea  procesului  verbal  întocmit  în  şedinţa 
anterioară

- Susţine secretarul UAT 
    2    Raport de activitate al comisiei programe de dezvoltare economico – socialã , 
buget finanţe ,  administrarea domeniului  public si  privat al  comunei ,   juridică şi  de 
disciplină

             - susţine preşedintele comisiei 

   3.   Informare cu  privire la gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei 

               - susţine viceprimarul comunei 

   4.   Proiect  de hotărâre privind gospodărirea și   ȋnfrumusețarea Unităţii Administrativ

Teritoriale Cucuteni , județul Iași



- susţine  primarul comunei 

   5.   Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I 2014   

       - susţine primarul comunei 

   6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea inventarului domeniului public reactualizat 

                         - susţine primarul comunei 

   7.  Proiect  de  hotărâre  pentru  aprobarea  ,,Acordului  de  cooperare  cu  Asociația 
Comunelor din România – Filiala Judeţeană Iaşi  în vederea organizării și exercitării unor 
activități de audit public intern,,

                     - susţine primarul comunei

   8.Probleme curente ale administraţiei publice locale   

    Dl.consilier Gavriloaie Vasile  Supun aprobării d-voastră proiectul ordinii  de zi 
propus de domnul primar      

Cine este pentru ordinea de zi   ? ( 8 voturi )  Împorivă ? (0 voturi)  abţineri  (0 voturi ) 
proiectul a fost   aprobat în unanimitate  . 

S-a  adoptat  Hotărârea Consiliului  Local  al   comunei  Cucuteni  nr.  22 privind 
aprobarea ordinei de zi , cu unanimitate de voturi. 

Dl.consilier  Gavriloaie  Vasile   
În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată,  dau cuvântul  doamnei  secretar Rusu Gica  să supună la vot 
procesul � verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Cucuteni  din data de 
21.03.2014.
D-na . secretar Rusu Gica :   domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră procesul-
verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local  din data de 21.03.2014 înregistrat sub nr. 
3511 din 21.03.2014 şi care a fost adus la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina de 
internet  prin  procesul   verbal  nr.  3512  din  24.03.2014  .
Cine este pentru ?  ( 8  voturi)  Împorivă ? ( 0 voturi )  abţineri ? (0 voturi ) proiectul a 
fost   aprobat în unanimitate  .   

    S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al  comunei Cucuteni nr. 23 privind 
aprobarea procesului verbal  , cu unanimitate de voturi .

    La  punctul  2  al  ordinei  de  zi  ,secretarul  comisiei  programe  de  dezvoltare 
economico – socialã , buget finanţe , administrarea domeniului public si privat 
al comunei ,   juridică şi de disciplină  dl. Bârzu Gheroghe  prezintă Raport de 
activitate al comisiei .

 La punctul 3 al ordinei de zi se dă cuvântul dl-ului viceprimar Bârzu Gheorghe pentru a 
prezenta informarea cu  privire la gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei  



 Dl.consilier Gavriloaie Vasile   la punctul 4 al ordinei de zi dă cuvântul dl.-ului primar 
Brânză Pamfilică care prezintă  proiectul  de hotărâre pentru aprobarea programului de 
măsuri  pentru  buna  gospodărire  a  comunei     .
Dl.consilier Gavriloaie Vasile  ; Dacă sunt întrebări , susţineri la acest proiect de hotărâre 
sau dacă este ceva de completat la informarea prezentată  ?  

Dl.consilier Stupcanu Viorel informează că la trecerea pe păşunea Săcăreşti  au fost 2 
tuburi de la unul s-a luat pământul şi este necesar cu un bulldozer să se tragă pământul.

 Nu  mai   sunt  întrebări    .  Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre  .
Cine este pentru ?  ( 8  voturi)  Împorivă ? ( 0 voturi )  abţineri ? (0 voturi ) proiectul a 
fost  aprobat în unanimitate  .

S-a adoptat Hotărârea Consiliului  Local al    comunei Cucuteni nr.  24 privind 
gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei  , cu unanimitate de voturi

Dl.consilier Gavriloaie Vasile   la punctul 5 al ordinei de zi dă cuvântul dl.-ului primar 
Brînză  Pamfilică  care  prezintă  proiectul   de  hotărâre  pentru    aprobarea  execuţiei 
bugetare  pe trimestrul   I   2014     .
Dl.consilier Gavriloaie Vasile  ; Dacă sunt întrebări ?   Nu sunt  . Supun la vot proiectul de 
hotărâre  .
Cine este pentru ?  ( 8  voturi)  Împorivă ? ( 0 voturi )  abţineri ? (0 voturi ) proiectul a 
fost  aprobat în unanimitate  .

 S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al   comunei Cucuteni nr. 25 privind 
aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2014  , cu unanimitate de voturi

Dl.consilier Gavriloaie Vasile  la punctul 6 al ordinei de zi dă cuvântul dl.-ului primar 
Brânză Pamfilică care prezintă  proiectul  de hotărâre pentru   aprobarea  actualizării 
inventar aferente  bunurilor  proprietate  publica  a  Unitatii  Administrativ  Teritoriale 
Cucuteni şi a valorilor de  inventar 

Dl.consilier Gavriloaie Vasile   Dacă sunt întrebări ?  

Dl. Consilier Tun Mihaiu întreabă dacă sau făcut modificări la terenurile cuprinse în

domeniul public  , are în vedere suprafaţa de teren propusă pentru construcţii special

pentru gaz , suprafaţă prevăzută în proiect . I se răspunde că nu stim la ce suprafaţă se

referă urmând a verifica proiectul şi se va  comunica ulterior . 

Supun la vot proiectul de hotărâre .

Cine este pentru ?  ( 8  voturi)  Împorivă ? ( 0 voturi )  abţineri ? (0 voturi )

proiectul a fost   aprobat în unanimitate  .

S-a adoptat  Hotărârea Consiliului  Local  al   comunei  Cucuteni  nr.  26 privind 
aprobarea reactualizării inventarului domeniului public şi privat al comunei  , cu 
unanimitate de voturi .



Dl.consilier Gavriloaie Vasile   la  punctual  7 al  ordinei  de zi,  dă cuvântul  dl.-ului 
primar  Brînză  Pamfilică  care   prezintă  proiectul   de  hotărâre  pentru  aprobarea 
,,Acordului de cooperare cu Asociaţia Comunelor din România – Filiala Judeţeană Iaşi  în 
vederea organizării și exercitării unor activități de audit public intern,,    .

Dl.consilier Gavriloaie Vasile   Dacă sunt întrebări ?   Nu sunt  . Supun la vot proiectul 

de hotărâre .

Cine este pentru ?  ( 8  voturi)  Împorivă ? ( 0 voturi )  abţineri ? (0 voturi )

proiectul a fost  aprobat în unanimitate  .

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al   comunei Cucuteni nr. 27

privind aprobarea   acordului de cooperare cu   “  Asociaţia Comunelor din  

România – Filiala     Judeţeană Iaşi  în vederea organizării și     exercitării  

unor activități de     audit public intern,,   , cu unanimitate de voturi  

  Dl.consilier Gavriloaie Vasile   întreabă dacă este cineva dintre consilieri care vrea 
să i-a cuvântul   . 

Dl. Consilier ,  Viceprimar Bârzu Gheorghe arată că  în această perioadă s-a reuşit să se 
organizeze păşunatul în temeiul legal destul de bine cu toate că am fost catalogat  de 
unele persoane cel mai dur viceprimar .O singură persoană a solicitat şi   a luat suprafaţa 
de păşune de 5,6 ha  pentru efectivul de animale din proprietate. Informază că   acestă 
dată  nu vom putea depune documentaţia  pentru subvenţie pe suprafaţa de păşune 
pentru că actele sunt la DNA şi de aceea nu putem să folosim banii care sunt în cont 
până  la  finalizarea  verificărilor  .  Să  luăm  o   hotărâre  proprie  pentru  a  solicita 
documentaţia de la DNA pentru a putea să solicităm subvenţia  de la Uniunea Europeană 
pentru suprafaţa de păşune  . De aceea nu putem realiza unele lucrări strict necesare pe 
păşune ,  mă refer  la problema ridicată de dl.  Stupcanu cu repararea podeţului  spre 
păşunea Săcăreşti   ,  deoarece  utilajele  trebuiesc   plătite  .  Să reuşit  să  se planteze 
salcâmii la  perdeaua de protecţie a drumului Cucuteni-Bărbăteşti , urmând a planta 2 
rânduri de    salcâm  şi în jurul cimitirului vechi al satului Cucuteni  pentru a fi protejat ,  
deoarece este un loc sacru  ce necesită a fi protejat  . Referitor la curăţenia la Muzeul 
Arhiologic problemă  ridicată de dl. Consilier Tun Mihaiu în şedinţa anterioară  , avem în 
vedere dar nu a fost timp deoarece în această perioadă a plouat , dar vom reuşi să 
facem ordine  şi  acolo.   S-a  reluat  activitatea  de  curăţenie   la  tabăra  de  scluptură 
deoarece în zilele de sărbătoare mai vin la iarbă verde , la un grătar unele persoane  şi  
trebuie  păstrată  curăţenia  că  numai  aşa  mai  suntem  vizitaţi  de  vecinii  noştri.   De 
asemeni  informează  că  s-a  reuşit  să  se  completeze  golurile  cu  pomi  pe  marginea 
drumurilor . O problemă  mai spinoasă există cu cetăţenii din satul Băiceni de Baia  din 
comuna  Todireşti  cu  efectivele  de  taurine  care  o  parte  din  ei  au  fost  acceptaţi  să 
păşuneze pe păşunea comunei noastre în anii din urmă .Legea ne dă voie să acceptăm şi 




