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PROCES  VERBAL 
 
 
              Incheiat astăzi    24 iunie  2014  în cadrul şedinŃei ordinare a consiliului local 
unde sunt prezenŃi un număr de  7  consilieri din totalul de 9 cât compun consiliul local, 
lipsind  motivat d-na consilier Barabulă Mariana fiind în concediu medical  şi nemotivat 
dl. Consilier Tun D Mihaiu . 
        La şedinŃă participă de drept primarul şi secretarul comunei . 
        ŞedinŃa ordinară   a fost convocată prin dispoziŃia nr. 104   din  19.06.2014  iar 
ordinea de zi a fost transmisă prin   convocatorul nr 3611  din 19.06.2014  şi invitaŃia 
nr.3612 din 19.06.2014 .  
        Dl. Primar Brînză Pamfilică ;Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate 
cu art.41 din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia public locală ,republicată,cu 
modificările şi completările ulterioare , declar şedinŃa deschisă şi îl rog pe domnul  
consilier Huţuleac Ionel  , să preia conducerea lucrărilor şedinŃei. 
        Dl. consilier Huţuleac Ionel   preia lucrările şedinŃei , mulŃumind pentru încrederea 
acordată . 
        În conformitate cu prevederile art.43 din Legea nr. 215/2001, Legea administraŃiei 
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 şedinŃa 

anterioară ; 
                  - susŃine secretarul UAT  
       2.Raport de activitate al comisiei pentru agricultura, gospodarie comunalã, 

amenajarea teritoriului şi urbanism , protectia mediului, servicii si comert , 
apararea ordinii si a linistii publice, a drepturilor cetãtenilor ; 

    - susŃine preşedintele comisiei  
       3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 26 din 29.04.2014;  
                     - susŃine primar Brînză Pamfilică   
       4. Proiect  de hotărâre pentru aprobarea graficului de  şedinŃe pentru  trimestrul III 

2014 . 
                           - susŃine primar Brînză Pamfilică   
      5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de prestări 
             servicii ‐colectare și transport gunoi menajer .  
                           - susŃine primar Brînză Pamfilică   
       6. Proiect de hotărâre pentru modificarea   bugetului local 2014 
                   - susŃine primar Brînză Pamfilică   
        7. Probleme curente ale administraŃiei publice locale    
    Dl.consilier Huţuleac Ionel ;  Supun aprobării d-voastră proiectul ordinii de zi 
propus de domnul primar       
Cine este pentru ordinea de zi   ? ( 7 voturi )  Împorivă ? (0 voturi)  abŃineri  



(0 voturi )  proiectul a fost   aprobat în unanimitate  ,  
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al  comunei Cucuteni nr. 33 privind 
aprobarea ordinei de zi , cu unanimitate de voturi. 
  
În conformitate cu dispoziŃiile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia 
publică locală, republicată,  dau cuvântul  doamnei  secretar Rusu Gica  să supună la vot 
procesul   verbal al şedinŃei ordinare a Consiliului Local al comunei Cucuteni  din data de 
27.05.2014. 
D-na . secretar Rusu Gica :   domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră procesul-
verbal al şedinŃei ordinare a Consiliului Local  din data de 27.05.2014 înregistrat sub nr. 
3581 din 27.05.2014 şi care a fost adus la cunoştinŃă publică prin afişare pe pagina de 
internet prin procesul  verbal nr. 3583 din 28.05.2014 . 
Cine este pentru ?  ( 7  voturi)  Împorivă ? ( 0 voturi )  abŃineri ? (0 voturi ) proiectul a 
fost   aprobat în unanimitate  .    
    S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al  comunei Cucuteni nr. 34 privind 
aprobarea procesului verbal  , cu unanimitate de voturi . 
  
    La punctul 2 al ordinei de zi ,preşedintele comisiei  agricultura, gospodarie 
comunalã, amenajarea teritoriului şi urbanism , protectia mediului, servicii si 
comert , apararea ordinii si a linistii publice, a drepturilor cetãtenilor prezintă 
Raport de activitate al comisiei . 
     
 Dl.consilier Huţuleac Ionel   la punctul 3 al ordinei de zi dă cuvântul dl.-ului primar 
Brânză Pamfilică care prezintă ; Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 26 
din 29.04.2014. 
Dl.consilier Huţuleac Ionel   Dacă sunt întrebări ?   Nu sunt  . Supun la vot proiectul de 
hotărâre . 
Cine este pentru ?  ( 7  voturi)  Împorivă ? ( 0 voturi )  abŃineri ? (0 voturi ) proiectul a 
fost  aprobat în unanimitate  . 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al   comunei Cucuteni nr. 35 privind 
modificarea Hotărârii nr. 26 din 29.04.2014, cu unanimitate de voturi. 
 
Dl.consilier Huţuleac Ionel   la punctul 4 dă cuvântul dl.-ului primar Brînză Pamfilică 
care prezintă  proiectul  de hotărâre pentru   pentru aprobarea  graficului de  şedinŃă 
pentru  trimestrul III 2014 . 
Dl.consilier Huţuleac Ionel    Dacă sunt întrebări ?   Nu sunt  . Supun la vot proiectul de 
hotărâre . 
Cine este pentru ?  ( 7 voturi)  Împorivă ? ( 0 voturi )  abŃineri ? (0 voturi ) proiectul a 
fost  aprobat în unanimitate  . 
 S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al   comunei Cucuteni nr. 36 privind   
aprobarea graficului de  şedinŃe pentru  trimestrul III 2014  , cu unanimitate de 
voturi . 
 
Dl.consilier Huţuleac Ionel   la punctul 5 al ordinei de zi dă cuvântul dl.-ului primar 
Brânză Pamfilică care prezintă  proiectul  de hotărâre pentru   aprobarea încheierii 
contractului de prestări servicii ‐colectare și transport gunoi menajer .   
Dl.consilier Huţuleac Ionel  ;  Dacă sunt întrebări ?  Nu sunt  . Supun la vot proiectul de 
hotărâre . 
Cine este pentru ?  ( 7  voturi)  Împorivă ? ( 0 voturi )  abŃineri ? (0 voturi ) proiectul a 
fost  aprobat în unanimitate  . 
 



S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al  comunei Cucuteni nr. 37 privind 
aprobarea încheierii contractului de prestări servicii ‐colectare și transport 
gunoi menajer , cu unanimitate de voturi . 
 
Dl.consilier Huţuleac Ionel   la punctul 6 al ordinei de zi dă cuvântul dl.-ului primar 
Brânză Pamfilică care prezintă  proiectul  de hotărâre pentru modificarea   bugetului local 
2014  . 
Dl.consilier Huţuleac Ionel   ; Dacă sunt întrebări ?  Nu sunt  . Supun la vot proiectul de 
hotărâre. . 
Cine este pentru ?  ( 7  voturi)  Împorivă ? ( 0 voturi )  abŃineri ? (0 voturi ) proiectul a 
fost  aprobat în unanimitate  . 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al  comunei Cucuteni nr. 38 privind 
aprobarea modificării   bugetului local 2014  . 
 
  Dl.consilier Huţuleac Ionel  la punctul 6 al ordinei de zi  întreabă dacă este cineva 
dintre consilieri care vrea să i-a cuvântul   .  
Dl. Consilier , Stupcanu Viorel întreabă în ce condiţii se poate cosi pe pășunea comunală 
și care este preţul . 
   Dl. Viceprimar dă răspunsul că se poate cosi în condiţiile când se achită 80 lei/ha , din 
care 60 lei/ha redevenţa și 20 lei/ha impozitul pe teren  . 
  Dl.consilier Huţuleac Ionel arată că cetăţenii satului Săcăreşti sunt nemulţumiţi  pentru 
că sunt aduse efective de animale din alte localităŃi  pe pășune – capre, viţei - . 
De asemenea solicită să se ia măsuri pentru montarea unei plase la geamurile de la 
școala Săcărești pentru a nu se mai sparge sticla cu mingea   că oricât am vrea noi să nu 
se joace mingea în curtea școlii tot se joacă și iar vom avea de pus geamuri . 
Dl. Viceprimar arată că va verifica efectivele de animale pe pășune , că va fi mereu în 
satul Săcărești participând și la reparaţiile de la biserica din sat  și că  în limita fondurilor 
disponibile vom pune plase la geamurile de la școală . La alegerile  membrilor în 
Parlamentul European s-au cheltuit 700 lei pentru completarea  geamurilor sparte și 
imediat vom avea din nou alegeri . 
Nemaifiind alte probleme  de discutat se declară şedinŃa închisă . 
  Cu aceasta şedinŃa a luat sfîrşit  

ŞedinŃa se încheie la ora 10,30 . 

   Drept pentru care am încheiat prezentul proces  verbal  . 
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