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JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

Nr.       3511  din 21.03.2014
 

PROCES  VERBAL

              Incheiat astăzi    21 martie   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.  61   din  17.03.2014  iar 
ordinea de zi a fost transmisa prin   convocatorul nr 553  din 17.03.2014 .   
       În conformitate cu prevederile art.43 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei 
publice  locale  modificată,completată  şi  republicată   domnul  primar,  Brînză Pamfilică 
supune spre aprobare următoarea ordine de zi ;

1. .Proiect  de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pentu 3 luni
             - susţine primar Brînză Pamfilică

     2.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare
- susţine secretar Rusu Gica -

     3.  Raportul anual al activităţii desfăşurate de d-nii .consilieri  Stupcanu Viorel , Tun Mihaiu  
     4.  Informare cu privire la modul de întreţinere a păşunii comunale.  
                      - prezintă viceprimar Bârzu Gheorghe   
     5.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea graficului de şedinţe pentru trimestrul II 2014
                     - susţine primar Brînză Pamfilică 
     6.  Proiect de hotărâre pentru modificarea bugetului local 
                     - susţine primar Brînză Pamfilică 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea plantării de perdea forestieră de protecţie a DC 121 
Cucuteni-Bărbăteşti 

- - susţine primar Brînză Pamfilică
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea comisiei speciale pentru reactualizarea  inventarului  

bunurilor care alcătuiesc domeniului public al  Unităţii Administrativ Teritoriale Cucuteni  
- Susţine primar Brînză Pamfilică 

9. Probleme curente ale administraţiei publice locale 
 

      Cine este pentru ordinea de zi   ? ( 8 voturi )  Împorivă ? (0 voturi)  abţineri 
(0 voturi ) proiectul a fost   aprobat în unanimitate  , adoptând hotărârea nr. 15 .
         
       Conform prevederilor art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind adminisrtraţia publică 
locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere faptul 
că perioada de 3 luni pentru preşedintele validat a expirat, este necesar alegerea unui 
nou preşedinte de şedinţă pentru lunile  martie, aprilie, mai 2014 ,   dl.primar Brînză 
Pamfilică  solicită a face propuneri   pentru alegerea   preşedintelui de şedinţă   pe 
perioada de 3 luni . 
     Dl. Consilier Huţuleac Ionel  propune ca preşedinte de şedinţă pentru 3 luni pe 
dl.consilier Gavriloaie Vasile   .



  Cine este pentru ?  ( 7 voturi (mai puţin votul persoanei nominalizate ) )  împorivă ?  
(0 voturi)  abţineri ?(0 voturi) propunerea  a fost   aprobată  în unanimitate  , adoptând 
prin vot deschis  hotărârea nr. 16  
     Dl. consilier Gavriloaie Vasile   preia lucrările şedinţei , mulţumind pentru încrederea 
acordată şi se  intră în ordinea de zi .
     La punctul 2 al ordinei de zi , secretarul unităţii administrativ teritoriale   supune la 
vot procesul   verbal  nr. 363  din 25.02.2014   încheiat în şedinţa consiliului local  din 
25.02..2014  , proces verbal ce a fost adus la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina 
de  internet  al  unităţii  conform  art.  42  alin(7)  din  Legea  nr.  215/2001  privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare . 
Cine este pentru ?  ( 8  voturi)  Împorivă ? ( 0 voturi )  abţineri ? (0 voturi ) proiectul a 
fost   aprobat în unanimitate  , adoptând astfel  hotărârea nr. 17  .
      La punctul 3  al ordinei de zi se dă cuvântul  dl  consilier  Stupcanu Viorel  şi dl.ului 
consilier Tun Mihaiu  pentru a prezenta raportul anual de activitate ,  care se anexează 
şi se păstrează la dosarele  de şedinţă    .
      Pentru faptul că în şedinţa anterioară dl.  Consilier Huţuleac Ionel nu a putut 
prezenta raportul   ,  prezintă raportul  anual de activitate ,   care se anexează şi  se 
păstrează la dosarele  de şedinţă    .
     La punctul 4  al ordinei de zi dl viceprimar Bârzu Gheorghe  , prezintă  
informare cu privire la modul de întreţinere a păşunii comunale.    
     La punctual 5 al ordinei de zi  dl. Primar  supune la vot   , proiectul de hotărârie , 
privind aprobarea   graficului de şedinţă pentru trimestrul II 2014 .
Preşedintele de şedinţă  supune la vot proiectul de hotărâre .         
Cine este pentru ?  (8 voturi)  împotrivă ? (0 voturi)  abţineri (0 voturi ), proiectul a fost 
aprobat în unanimitate  , adoptând hotărârea nr. 18  .
     La punctual 6  al ordinei de zi  dl. Primar  supune la vot   , proiectul de hotărâre  
pentru modificarea bugetului local .
Preşedintele de şedinţă  supune la vot proiectul de hotărâre .        
Cine este pentru ?  (8 voturi)  împotrivă ? (0 voturi)  abţineri ( 0 voturi )  , proiectul a 
fost   aprobat în unanimitate  , adoptând hotărârea nr. 19 .
     La punctual 7   al ordinei de zi  dl. Primar  supune la vot   , proiectul de hotărâre  
pentru  aprobarea  plantării  de  perdea  forestieră  de  protecţie  a  DC  121   Cucuteni-
Bărbăteşti .
     Dl. Primar informează că este posibil a ne sponsoriza prin Direcţia Silvică cu puieţi  
de salcâm pentru plantarea perdelei de protecţie .S-a făcut cerere şi sperăm că se va 
aproba , dacă nu , se va planta din surse proprii măceşe, salcâm şi alte specii.
Preşedintele de şedinţă  supune la vot proiectul de hotărâre .        
Cine este pentru ?  ( 8 voturi)  împotrivă ? (0 voturi )  abţineri (0 voturi ) ,  proiectul a 
fost   aprobat în unanimitate  , adoptând hotărârea nr. 20  .

  La punctul 8 al ordinei de zi dl. Primar     prezintă      proiectul  de hotărâre pentru
aprobarea  constituirii  comisiei  speciale  pentru  actualizarea   inventarului  domeniului 
public al comunei  . 
    Preşedintele de şedinţă  supune la vot proiectul de hotărâre .        
   Cine este pentru ?  (8 voturi )  împotrivă ? (0 voturi )  abţineri (0 voturi ) , proiectul a 
fost   aprobat în unanimitate  , adoptând hotărârea nr. 21  .  
     Dl. Preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt probleme de discutat la pct. 9 Probleme 
curente ale administraţiei publice locale   .
    Dl.consilier Huţuleac Ionel  a rămas în discuţie  cu firma specializată de pază  ,  
motivate de faptul că având punct de lucru-magazin este forţat de organele de poliţie 
pentru a asigura paza cu persoane autorizate şi ar dori să încheie contract cu aceeaşi 
firmă ce asigură paza comunală  pentru a fi mai uşor de suportat plata.  Am dori să fim 



în acelaş plan cu organizarea comunală, cu mai multe firme de pe raza comunei , near 
ajunge mai puţin pe lună .
   Dl. Primar Brînză Pamfilică     paza comunală o efectuează tot persoanele care au fost 
până în prezent , nu avem fonduri  pentru a încheia contracte cu firmă specializată , ar 
însemna să ne dublăm sumele  .
   Dl. Consilier  Gavriloaie Vasile  ;   la unitatea din Tg – Frumos are contract cu o firmă 
şi a rezolvat problema .
   Dl. Consilier Aniţoaie Tudorel ; persoanele care au fost paznici nu pot să se califice  să 
facă cursuri la Tg-Frumos .
   Dl. Consilier Stupcanu Viorel  ; cei din Tg-Frumos   nu face nimic autorizează un  
anumit grup de oameni am fost personal si nu se autorizează .Este uşor a vorbi dar nu 
este aşa cum se spune. 
    Dl Primar Brînză Pamfilică  ;  o să mă  întâlnesc  cu cei ce au arendă dacă vor să 
participe şi ei la plata pazei pentru a ne ajunge mai puţin   .
    Dl. consilier Huţuleac Ionel  ; pe timpul d- lui Tun i s-a cerut autorizaţie pentru 
construcţie , aşa erau legile acum nu se mai cere să aibă autorizaţie . Nu ştiu dacă 
cineva care au construit au autorizaţie .
   Dl. primar Brînză Pamfilică ; tot aşa sunt legile dar cei ce au construit au autorizaţie.  
La cine anume vă referiţi ?. 
   Dl. Consilier Huţuleac Ionel ; La  nepotul lui Vasile Brânză , Maidan care a construit la 
Cucuteni , Hurbea .
   Dl. Primar Brînză Pamfilică ; Maidan are certificate de urbanism urmând eliberarea 
autorizaţiei , toţi au acte .
    Dl. Consilier Aniţoaiei Tudorel ; cine Hulea dacă are autorizaţie ?
    Dl. Consilier Huţuleac  Ionel ; da şi Hulea Constantin că are atâtea construcţii şi nu 
se ştie dacă are sau nu autorizaţie .
    Dl.primar Brînză Pamfilică ; are autorizaţie pe numele lui Hulea Gheorghe că nu are 
teren Hulea Constantin şi casa este pe terenul lui Hulea Gheroghe.
   Dl. Consilier Stupcanu  Viorel cei 4 care au fost paznici , sunt muncitori ,   propune 
să se autorizeze muncitori calificaţi în zugravi,  dacă este nevoie de zugravit să aibă 
cine face  , electricieni să ştie să pună un întrerupător , un bec,  tractorişti .
  Dl. Primar Brînză Pamfilică ; toţi ştiu zugrăveli . 
  Dl. Consilier Stupcanu Viorel  ; toţi şi nici unu , doar cel de la Bărbăteşti .
  Dl  consilier Gavriloaie Vasile ; electrician este Gaciu ştie să schimbe un bec .
  Dl. Primar Brînză Pamfilică , în afară de Gaciu ceilalţi fiind şoferi  pot fi şi tractorişti .
  Dl. Consilier  Ungureanu Valentin  ; la Cotnari pe şoferi nui accept şi tractorişti , rutieri  
doar   . Dacă eşti rutier  nu ai voie să tractezi .  Trebuie B şi C  .
   Dl. Viceprimar Bârzu Gheorghe ;  reamintesc că suntem în sezonul de primăvară, 
curăţenie, semănat, plantat legume . Cineva a întrebat dacă se poate semăna lucerna , 
în mod automat având în vedere că este sezonul se poate semăna lucerna, floarea 
soarelui  se pot planta legume . S-a completat puieţiii  uscaţi pe marginea drumului 
unde pomii au fost uscaţi sau distruţi de răivoitorii că nu ducem lipsă de aceştia , s-a 
plantat şi pe partea dreaptă a   drumului spre Balş 150 puieţi ,  s-a curăţat şanţul spre 
Balş  , s-a curăţat   arbuştii de pe marginea drumului spre Tg-Frumos , s-a mai făcut 
lumină  . S-a făcut curăţeni pe cursurile de apă ,  la poduri  ne pregătim pentru vizita 
de primăvară a celor ce ne onorează   . Apropo  pentru  curăţenia de la Muzeu , cu 
inima strînsă  vom  avea în vedere ,  ştiţi cum suntem noi precum proverbul ; noi  
ducem vaca la păscut şi  alţii vin , o mulg şi iau laptele  . Primăria nu se foloşte  de 
nimic  ,  brendul  de  Cucuteni  este  folosit  de  alţii   unităţi  –Consiliul  judeţean  care 
organizează tîrgul olarilor sub denumirea Cucuteni 5000  unele  ONG-uri care trăiesc 
bine mersi iar noi suntem cei ce trebuie să facem curăţenie. Vom şterge şi geamurile , 



domnule  consilier Tun că aşa suntem noi doar de făcut curăţenie , noi suntem oameni 
de şerviciu .
Dl. Consilier  Tun Mihaiu  ;  nu ,  eu am spus să se intervină  la Inspectoratul de cultură, 
la cei în  drept . 
Dl. Viceprimar Bârzu Gheorghe  ; ei vin doar când au nevoie de ceva semnături şi 
pleacă . Vă mai informez că  avem circa 1000 mc pietriş  în stoc pentru a fi aşternut pe 
drumuri unde este nevoie , dar nu avem bani cu ce să cărăm trebuie să mergem cu 
dedesupturi ,noi aducem un buldo şi  să punem motorină .Ne este teamă decât să o 
dăm czu subsemnatul   . O să găsim o posibilitate dar credeţi- ne că ne-a intrat    frica 
în oase  de atâtea reclamaţii , mai bine nu facem nimic . O să o rezolvăm şi această 
problemă . La întâlnirea cu cetăţenii săi atenţionaţi pentru aşi curăţa şanţurile , zoana , 
să ne pregătim de Sfintele Paşti care va fi în jurul datei de 20 aprilie, peste 2 săptămâni 
vor înflori pomii  şi să avem curăţenie pe toată comuna. Dacă sunt probleme pe sate să 
fim informaţi pentru a intervene şi a rezolva.
      Dl. Ungureanu Valentin  ; este o problemă cu oile proprietarilor , care merg peste  
arătură,prin grădinile oamenilor, pe culturile de lucernă nu se uită  , Ghineţ  cu cârdul 
de oi ale lui .
      Dl. Bârzu Gheorghe;  Ghineţ nu are oi în registrul agricol , dvs. sunteţi proprietari ,  
noi   nu putem interzice acest lucru. Faceţi reclamaţie la poliţie, noi putem constata 
pagubele doar    . 
Dl. Primar Brînză Pamfilică ; trebuie sesizat poliţia că a distrus culturile, aratura .
Dl. Consilier Ungureanu Valentin  ; am  găsit un cal pe lucerna proprietate, l-a ţinut 
acasă i-am  dat mâncare,apă şi cu ce m-am  ales . 
Dl. Viceprimar Bârzu Gheorghe; nu trebuia ţinut  acasă ci trebuia adus  la obor , putea 
să reclame că a fost furat  .
Dl. Primar Brînză Pamfilică ; vă informez să nu mai faceţi reclamaţii cu dezepezirea că 
s-a plătit Societăţii Zorile , nu s-a plătit nimic s-a folosit motorina şi punct . Nu s-a 
plătit nimic nici lui Zorile şi nici altor persoane, am spus să se ştie . 
Dl.consilier Stupcanu Viorel ; sunt consilier la al doilea mandate  dar în mandatul trecut 
nu au fost atâtea reclamaţii. Dacă s-a consumat motorină s-a făcut ceva ,dacă s-a făcut 
lasă domnule să se facă  ceva pentru oamerni, dacă noi vom sta pe reclamaţii  , nu 
dăm voie să face nu o  să avem  nici drumuri , nici şanţuri . 
Dl. Gavriloaie Vasile ; nu ştiu ce se întâmplă dar spunea dl. Stupcanu că este la al 
doilea mandate , eu pot spune că sunt la al 5 mandat , aşa ceva nu s-a întâmplat 
niciodată ,  am candidat de fiecare data la funcţia de primar mai puţin în anul 2012 , nu 
am fost ales , oamenii nu m-au vrut dar nu am început să să scriu pe hârtie ,  să reclam 
pe unul  ,  pe altul  . Nu se poate lucre în aceste condiţii . Aşi recurge la zicala ,  cu ce 
monedă dai cu aceeaşi să primeşti , dacă eu nu mă simpt vinovat să-l fac să nu doarmă 
noaptea pentru ceea ce mi-a făcut că nici eu nu pot dormi că ceea ce se reclamă este 
adevărat sau nu , nu se poate aşa ceva. Din punctual meu de vedere este josnic    . 
  Dl primar Brînză Pamfilică  ; doamna de la Curtea de Conturi   ne-a solicitat să vadă 
balastul  din  stoc  ,  a  mers  l-a  văzut   a  numărat  maşinile  şi  acum  ne  cere  să-l  
inventarieze un specialist  . Am format o comisie pentru inventariere , mă întreb dacă 
era împrăştiat cum il verifica . 
  Dl. Consilier  Huţuleac Ionel ; tot se spune că se fac reclamaţii , noi nu ştim cine face 
reclamaţii pentru că noi am fost aleşi pentru binele comunei , nu înţeleg  , nimeni nu 
vine  cu  reclamaţia  să  ne  informeze  ,  dacă  este  o  reclamaţie  aduceţi-o  şi  nouă  şi 
prezentaţi-o şi nouă . Se spune că noi facem rău .
 Dl.primar  Brînză Pamfilică ;    DNA , ANI, Procuratura nu ne spune cine , ci se verifică 
documentele .
Se va finaliza şi controlul de la Curtea de Conturi  că sta de o lună şi se va prezenta 
rezultatele verificărilor . 



 Dl. Viceprimar  Bârzu  Gheorghe conform Noului Cod penal cei vinivaţi să  fie traşi la 
răspundere . 
 D-na Rusu ; ştiu doar cine mi-a făcut mie reclamaţie la comisia de disciplină de la 
Prefectură , dl. Consilier Aniţoaiei . marţi  pe 18 martie 2014 a fost corpul de control al 
prefectului pentru verificarea celor sesizate . 
 Dl. Consilier  Huţuleac  Ionel ; şi ce măsuri s-a luat contra lui dl. Aniţoaiei ? 
 D-na Rusu Gica ; După ce voi  avea rezultatul  comisiei  de discisplină voi  merge în 
instanţă pentru hărţuire şi  daune morare .
     Dl.Bârzu ;  apropo de dezepezire   s-a  întrebat   cineva cum s-a făcut dezepezirea 
drumurilor anul trecut şi anul acesta  , am mers  dipă şedinţa din ianuarie  pe buldo în 
pantofi ud la piciore  până noaptea târziu ,când eu când dl. Primar ,  Perju pe tractor , 
pentru a face un fir spre satul Bărbăteşti care era cel mai afectat ,   nu a sesizat nimeni 
aceste aspecte . A rămas buldo fără baterie am mers la dl. Consilier Ungureanu pentru 
a lua o baterie , stie cineva aceste aspect, cu câtă greutăţi ne întîmpinăm până realizăm 
ceva şi ca drept răsplată primim sesizări , reclamaţii . 
   Dl.primar  Brînză Pamfilică  ;  mă întreabă d-na de la Curtea de Conturi de ce am 
folosit motorina dacă nu avem contract de dezepezire .  Am pus motorină şi atât , nu 
ne-a cerut nimeni alte plăţi  şi am reuşit să dezepezim satele component ale comunei , 
să nu avem probleme .
  Dl. Preşedinte mai întreabă dacă mai sunt probleme de discutat .  
  Nemaifiind alte probleme  de discutat se declară şedinţa închisă .
  Drept pentru care am încheiat prezentul proces  verbal  .

                 
                  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNAT 
                      CONSILIER                                                                SECRETAR 
            GAVRILOAIE VASILE                                  GICA RUSU            

                  Prezentul dosar conţine un număr de_____ 
 ( _________________)   file numerotate şi sigilate de noi .

            Preşedinte şedinţă                                       Secretar




