ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CUZA VODĂ
Adresa: strada 22 nr.36, sat Ceacu, comuna Cuza Voda, jud. Călăraşi
tel / fax +40 242 339397 sau +40 242 339426

sit web: www.primariacuzavoda.ro, poştă electronică: primaria_cuza_voda@yahoo.com

PROCES - VERBAL
încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Cuza Vodă
din data de 05 februarie 2008

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Marcu Ion, preşedinte de şedinţă nou ales conform prevederilor
legii nr.215/2001, în această şedinţă prin vot liber exprimat.
Din totalul de 12 consilieri sunt prezenţi 11.
La şedinţă, fiind publică, mai participă şi alte persoane / invitaţi: dl. Mitu Traian – cetăţean al comunei Cuza
Vodă, sat Ceacu, dl. preot paroh Popa Marian.
Absenţi: Deiu Marian.
Consiliul a fost convocat conform prevederilor legale.
Secretarul comunei Cuza Vodă verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile de prezenţă; acestea fiind
îndeplinite, dă citire procesului verbal întocmit în şedinţa anterioară. Se menţionează faptul că hotărârile
adoptate în şedinţele precedente precum şi conţinutul procesului verbal de şedinţă se pot consulta şi pe
internet la adresa site-ului propriu al primăriei – la rubrica rezervată Consiliului local. Se supune la vot şi se
aprobă în unanimitate.
Preşedinte de şedinţă, arată că pe ordinea de zi sunt 5 puncte. Se primesc şi propuneri pentru
punctul „diverse”, ordinea de zi fiind aprobată în următorul format:
1. Proiect de hotărâre privind aplicarea la ‚‚Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
realizarea de spaţii verzi în localităţi’’ şi acordul cu privire la contractarea finanţării unui parc verde nou în
comuna CUZA VODĂ.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini privind vânzarea unor terenuri în scopul
înfiinţării unui cartier rezidenţial.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate
în caz de mobilizare sau război, pe anul 2008”.
5. Măsuri organizatorice.
6. Diverse.
a. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2007.
b. Proiect de hotărâre privind modificarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008.
c. Informări.

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi, astfel:
Pct.1. Proiect de hotărâre privind aplicarea la ‚‚Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii
mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi’’ şi acordul cu privire la contractarea finanţării
unui parc verde nou în comuna CUZA VODĂ.
Se verifică dacă există raport tehnic de la Compartimentul tehnic de specialitate precum şi aviz/raport
al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local. Acestea fiind depuse la dosarul de şedinţă se trece la

discutarea proiectului pe articole. Se ia act de cererea de finanţare nerambursabilă pentru proiect „Parc
Verde în comuna Cuza Vodă” prin care se solicită finanţare nerambursabilă de la Guvernul României
(Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile) pentru suma de 1.000.000, 00 lei, valoarea totală estimată a
proiectului fiind de 1.242.668,02 lei. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Hot. nr. 1.
Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2008.

Se verifică dacă există raport tehnic de la Compartimentul tehnic de specialitate precum şi aviz/raport
al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local. Acestea fiind depuse la dosarul de şedinţă se trece la
discutarea proiectului pe articole. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Hot. nr. 2.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini privind vânzarea unor terenuri
în scopul înfiinţării unui cartier rezidenţial.
Se verifică dacă există raport tehnic de la Compartimentul tehnic de specialitate precum şi aviz/raport
al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local. Acestea fiind depuse la dosarul de şedinţă se trece la
discutarea proiectului pe articole. Se dă citire caietului de sarcini întocmit de Compartimentul dezvoltare
locală şi se vizionează planşele cu propunerile de lotizare. Valoarea pe pornire la licitaţie este de 5 euro/mp.
În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă majoritate de voturi, 10 voturi pentru şi 1 vot abţinere – dl.
Briceag Nicolae fiind nemulţumit de valoarea de pornire la licitaţie, considerând-o prea mică. Hot. nr. 3.
Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de aprovizionare a populaţiei cu
produse raţionalizate în caz de mobilizare sau război, pe anul 2008”.
Se verifică dacă există raport tehnic de la Compartimentul tehnic de specialitate precum şi aviz/raport
al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local. Acestea fiind depuse la dosarul de şedinţă se trece la
discutarea proiectului pe articole. Se dă citire „Programului de aprovizionare…” întocmit şi depus cu sprijinul
şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Cuza Vodă. În urma discuţiei se supune la
vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 4.
Pct.5. Măsuri organizatorice - nu se poate lua în discuţie deoarece nu a fost pronunţată o hotărâre
judecătorească de validare a mandatului de consilier pentru următorul supleant PNL. Se menţine pe ordinea
de zi până la completare.
Pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul
2007.

Se verifică dacă există raport tehnic de la Compartimentul tehnic de specialitate precum şi aviz/raport
al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local. Acestea fiind depuse la dosarul de şedinţă se trece la
discutarea proiectului pe articole. Se dă citire contului de execuţie a bugetului local la data de 31.12.2007. În
urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 5.
Pct.7. Proiect de hotărâre privind modificarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008.
Se verifică dacă există raport tehnic de la Compartimentul tehnic de specialitate precum şi aviz/raport
al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local. Acestea fiind depuse la dosarul de şedinţă se trece la
discutarea proiectului pe articole. Se dă citire cap. IV din Anexa I, propus pentru modificare în conformitate
cu prevederile Directivei 1999/62/CE şi a ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007. În urma discuţiei
se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 6.
Pct.8. INFORMĂRI – diverse.
A.
Se ia act de informarea cu privire la activităţile desfăşurate de Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Cuza Vodă în anul 2007, se dă citire şi se distribuie şi la
consilierii locali de către dl. Bădin Nicuşor – şef SVSU.
B.
Se ia act de Scrisoarea de intenţie a Grupului ROSSELL EASTLINK DEZVOLTĂRI
INVESTIŢIONALE cu privire la posibilitatea înfiinţării unui parc industrial pe teritoriul
comunei Cuza Vodă. Se dă citire şi rămâne să se întocmească proiecte de hotărâre pentru
viitor, în funcţie de propuneri.
C.
Se ia act de adresa 413/23.01.2008 a Consiliului Judeţean Călăraşi cu privire la terenurile
disponibile în vederea realizării de investiţii, după cum s-a cerut şi prin adresa MIRA nr. FN
din 16.01.2008.

Epuizându-se problemele expuse pe ordinea de zi şi nemaifiind discuţii cu privire la cele prezentate,
şedinţa se declară închisă. Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare, din
care unul pentru afişare - conform legii, şi unul pentru la dosar.

Preşedinte de şedinţă,
Marcu Ion
....................

DATA,

ÎNTOCMIT,
jurist Donciu Tonel

05 februarie 2008

MEMBRI,
……………
……………..………………..
……………………………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………………………….

