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PROCES  VERBAL 
 
 
              Incheiat astăzi    29 iulie 2014  în cadrul şedinŃei ordinare a consiliului local unde 
sunt prezenŃi 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 şedinŃă participă de drept primarul şi secretarul comunei . 
        ŞedinŃa ordinară   a fost convocată prin dispoziŃia nr. 124   din  24.07.2014  iar ordinea 
de zi a fost transmisă prin   convocatorul nr 3668  din 24.07.2014  şi invitaŃia nr.3668 din 
24.07.2014 .  
        Dl. Primar Brînză Pamfilică ;Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu 
art.41 din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia public locală ,republica,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 al şedinŃelor 
anterioare  

  - susŃine secretarul UAT 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuŃiei  bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe trimestrul II 2014 
- susŃine primar Brînză Pamfilică   

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pentru activitatea 
desfăşurată de asistenŃii personali ai persoanelor cu handicap din comuna 
Cucuteni ,pentru semestrul  l    2014 
- susŃine primar Brînză Pamfilică   

4. Informare cu privire la activitatea desfăşurată în domeniu situaŃiilor de 
urgenŃă în semestrul I  2014   ; 

- susŃine viceprimar Bârzu Gheorghe   
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea   bugetului local  2014 ; 

- susŃine primar Brînză Pamfilică   
6. Probleme curente ale administraŃiei publice locale  . 

Domnul primar, Brînză Pamfilică  propune  suplimentarea ordine de zi cu  
- proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări 

servicii cu un specialist în măsuri topografice, conform Legii nr. 165/2013 
 

 



    Dl.consilier Huţuleac Ionel ;  Supun aprobării d-voastră proiectul ordinii de zi cât şi 
suplimentarea propusă de domnul primar       
Cine este pentru ordinea de zi   ? ( 8 voturi )  Împorivă ? (0 voturi)  abŃineri (0 voturi )  
proiectul a fost   aprobat în unanimitate  ,  
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al  comunei Cucuteni nr. 43 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 
24.06.2014 şi a şedinŃei extraordinare din data de 01.07.2014 .  
D-na . secretar Rusu Gica :   domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră procesul-verbal 
al şedinŃei ordinare a Consiliului Local  din data de 24.06.2014 înregistrat sub nr. 3614 din 
26.04.2014 şi a procesul verbal al şedinŃei extraordinrae din data de 01.07.2014 înregistrat 
sub nr. 3631 din 01.07.2014 ,  care au fost aduse la cunoştinŃă public  prin afişare pe pagina 
de internet cu procesul  verbal nr. 3583 din 28.05.2014  şi nr. 3632 din 01.07.2014 . 
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. 44 privind 
aprobarea procesului verbal  , cu unanimitate de voturi . 
    La punctul 2 al ordinei de zi ,primarul comunei prezintă execuŃia bugetului pe trimestrul II 

2014 , proiectul de hotărâre  
    Dl.consilier Huţuleac Ionel   Dacă sunt întrebări ?   Nu sunt  . Supun la vot proiectul de 
hotărâre . 
Cine este pentru ?  ( 8  voturi)  Împorivă ? ( 0 voturi )  abŃineri ? (0 voturi ) proiectul a fost  
aprobat în unanimitate  . 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al   comunei Cucuteni nr. 45 privind 
execuŃia bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II 2014 , cu unanimitate de 
voturi 

 Dl.consilier Huţuleac Ionel   la punctul 3 al ordinei de zi dă cuvântul dl.-ului primar 
Brânză Pamfilică care prezintă ; Raportul   pentru activitatea desfăşurată de asistenŃii 
personali ai persoanelor cu handicap din comuna Cucuteni ,pentru semestrul  l 2014 şi  
proiectul de hotărâre  . 
Dl.consilier Huţuleac Ionel   Dacă sunt întrebări ?   Nu sunt  . Supun la vot proiectul de 
hotărâre . 
Cine este pentru ?  ( 8  voturi)  Împorivă ? ( 0 voturi )  abŃineri ? (0 voturi ) proiectul a fost  
aprobat în unanimitate  . 

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al   comunei Cucuteni nr. 46 privind 
activitatea desfăşurată de asistenŃii personali ai persoanelor cu handicap din 
comuna Cucuteni ,pentru semestrul  l 2014, cu unanimitate de voturi. 
Dl.consilier Huţuleac Ionel   la punctul 4 dă cuvântul dl.-ului viceprimar Bârzu Gheorghe 
care prezintă  Raportul  cu privire la activitatea desfăşurată în domeniu situaŃiilor de 
urgenŃă în semestrul I  2014  . Dl. Primar Brînză Pamfilică prezintă   proiectul  de 
hotărâre    . 
Dl.consilier Huţuleac Ionel    Dacă sunt întrebări ?   Nu sunt  . Supun la vot proiectul de 
hotărâre . 
Cine este pentru ?  ( 8 voturi)  Împorivă ? ( 0 voturi )  abŃineri ? (0 voturi ) proiectul a fost  
aprobat în unanimitate  . 
 S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al   comunei Cucuteni nr. 47 privind   
activitatea desfăşurată în domeniu situaŃiilor de urgenŃă în semestrul I  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 modificarea   bugetului local 2014  . 
Dl.consilier Huţuleac Ionel   ; Dacă sunt întrebări ?  Nu sunt  . Supun la vot proiectul de 
hotărâre. . 
Cine este pentru ?  ( 8  voturi)  Împorivă ? ( 0 voturi )  abŃineri ? (0 voturi ) proiectul a fost  
aprobat în unanimitate  . 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al  comunei Cucuteni nr. 48 privind 
aprobarea modificării   bugetului local 2014  . 
Dl.consilier Huţuleac Ionel  la punctul 6 al ordinei de zi dă cuvântul dl.-ului primar Brânză 
Pamfilică care prezintă Decizia CurŃii de Conturi  emisă în urma controlului .  

Dl.consilier Huţuleac Ionel  la punctual 7 al ordinei de zi dă cuvântul dl.-ului primar 
Brânză Pamfilică care prezintă  proiectul  de hotărâre pentru   aprobarea încheierii 
contractului de prestări servicii   specialist în măsuri topografice, conform Legii nr. 165/2013  
Dl.consilier Huţuleac Ionel  ;  Dacă sunt întrebări ?  Nu sunt  . Supun la vot proiectul de 
hotărâre . 
Cine este pentru ?  ( 8  voturi)  Împorivă ? ( 0 voturi )  abŃineri ? (0 voturi ) proiectul a fost  
aprobat în unanimitate  . 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al  comunei Cucuteni nr. 49 privind 
aprobarea încheierii contractului de prestări servicii ‐ specialist în măsuri 
topografice, conform Legii nr. 165/2013, cu unanimitate de voturi . 
Dl.consilier Huţuleac Ionel   întreabă dacă este cineva dintre consilieri care vrea să i-a 
cuvântul   .  
        Dl. Consilier , Bârzu Gheorghe dă răspuns la problema ridicată de dl. Consilier HuŃuleac 
în şedinŃa anterioară cu privire la efectivul de caprime la stâna Cureralu   , a verificat 
efectivele urmând a face comparaŃia cu registrul agricol şi evidenŃa veterinară  .Mâine firma 
de salubritate va veni în fiecare sat pentru ridicarea gunoiului menajer , va fi însoŃită de un 
angajat de al primăriei ,încetul cu încetul ne vom obişnui şi cu preluarea gunoiului . De luni 4 
august se încep reparaŃiile la şcoală cu unii beneficiary de la Legea 416/2001 şi cu muncitorii 
angajaŃi . Tot timpul vom fi pe fază pentru paza incendiilor să nu avem evenimente , suntem 
pregătiŃi cu un plug şi unele material de stingere în caz de forŃă majoră.S-a refăcut unele 
porŃiuni de drum care a fost afectat de ploi cu muncitorii şi o parte din persoanele de la 
416/2001 , urmând a interveni în fiecare sat unde este nevoie. Încercăm să menŃinem în 
stare de folosinŃă locaŃiile şcolilor din satele component ale comunei , fiindu-ne necesare în 
caz de urgenŃă pentru adăpostire  . Vom folosi cimentul din stoc pentru turnarea trotuarelor 
la primărie, repararea şanŃurilor dalate , dar ne trebuie şi nisip şi deocamdată nu avem . 
       Dl. Consilier Ungureanu Valentiin întreabă ce facem cu adăpătoarea pentru animale , 
este nevoie de a vedea ce este de făcut. Dl. Primar informează că a luat legătura cu un utilaj 
dar trebuie văzut când şi unde să intervină.    
Nemaifiind alte probleme  de discutat se declară şedinŃa închisă . 
Cu aceasta şedinŃa a luat sfîrşit  
ŞedinŃa se încheie la ora 10,45 . 
   Drept pentru care am încheiat prezentul proces  verbal  . 
 
                  

PREŞEDINTE ŞEDINłĂ                                                    CONTRASEMNAT 
          CONSILIER                                                                  SECRETAR                                              
HUŢULEAC IONEL                                                                 GICA RUSU 

 
 
 
 



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