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PROCES  -  VERBAL 
 

încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Cuza Vodă 
din data de 19 decembrie 2007 

 
 
 
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna Flangea Niculina, preşedinte de şedinţă ales conform 
prevederilor legii nr.215/2001, încă din şedinţa din luna octombrie, prin vot liber exprimat. 
Din totalul de 12 consilieri sunt prezenţi 10. 
La şedinţă, fiind publică, mai participă şi alte persoane / invitaţi: doamna Zizineanu Valerica, supleant pe 
listele PNL. 
Absenţi: Deiu Marian şi Briceag Nicolae. 
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 3 puncte. Se primesc şi propuneri pentru 

punctul „diverse”, ordinea de zi fiind aprobată în următorul format: 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru 2007 - echilibrare. 
2. Măsuri organizatorice. 
3. Diverse. 

a. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007, 
asistenţă socială, servicii publice şi învăţământ. 

b. Informări. 
 

 
Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi, astfel: 
 
 

Pct.1. Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului local al comunei Cuza Vodă cu un 
membru supleant PNL. 

La solicitarea expresă a primarului comunei şi în urma aprobării tacite a membrilor Consiliului local, 
se încep discuţiile cu acest punct. 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, doamna Zizineanu Valerica fiind următorul supleant de pe listele PNL cu 
care se va completa  Consiliul local al comunei Cuza Vodă. Hot. nr. 47. 

 
Pct.2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru 

anul 2007 - echilibrare. 
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 necesitatea stringentă de echilibrare a bugetului local la sfârşit 
de an, pentru anumite capitole de cheltuieli suprasolicitate în cursul anului. În urma discuţiei se supune la vot 
şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 48. 

 
Pct.3.a. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru 

anul 2007 – asistenţă socială, servicii publice şi învăţământ. 
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 necesitatea stringentă de rectificare a bugetului datorită 
insuficienţei fondurilor pentru anumite categorii de cheltuieli cum ar fi asistenţa socială (ajutoare pentru 
încălzire, acordare de trusouri pentru nou-născuţi şi acordarea de sprijin financiar la întemeierea unei 
familii), servicii publice (salubritate, alimentare cu apă etc.) şi învăţământ. În urma discuţiei se supune la vot 
şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 49. 

 
Pct.3.b. INFORMĂRI.  
A. Se ia act de informarea cu privire la activitatea Comisiei pentru probleme de apărare pe 

anul 2007, se dă citire şi se distribuie şi la consilierii locali. 
B. Primarul comunei Cuza Vodă, dl. Toma Gheorghe prezintă verbal o informare cu 

activitatea instituţiei pe care o conduce în cursul anului 2007. Sunt prezentate în detaliu 
consilierilor problemele întâmpinate în cursul anului, realizările dar şi eşecurile, strategia 
pe termen scurt şi mediu precum şi posibilitatea creării şi urmării unei strategii pe termen 
lung. 

 
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, 
Flangea Niculina 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
 

DATA,       ÎNTOCMIT, 
       jurist Donciu Tonel 

                    19 decembrie 2007 
 
 
 
 
 

MEMBRI, 
 

…………… 
……………..……………….. 

…………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 


