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 07 august 2007

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Achim Gelu, preşedinte de şedinţă nou ales conform
prevederilor legii nr.215/2001, în această şedinţă prin vot liber exprimat, deoarece vechiul
preşedinte - dl. Briceag Nicolae este absent (motivat).
Din totalul de 12 consilieri sunt prezenţi 9.
La şedinţă, fiind publică, mai participă şi alte persoane / invitaţi: dl. Ruse Dumitru – cetăţean al
comunei Cuza Vodă, sat Ceacu, dl. preot paroh Popa Marian – preot paroh al satului Cuza Vodă.
Absenţi: Briceag Nicolae, Deiu Marian, Vlăsceanu Vasile.
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, iniţial, pe ordinea de zi sunt 4 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 anul 2007.
2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării a unor suprafeţe de teren
din domeniul privat al comunei Cuza Vodă, judeţul Călăraşi.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului
comunei.
4. Diverse.
a. Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Cuza Vodă cu celelalte comune ale
judeţului Călăraşi, în vederea promovării în comun a unor proiecte de dezvoltare de
interes zonal.
b. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat cu consiliile locale
din Independenţa, Grădiştea, Alexandru Odobescu, Vîlcelele, Ciocăneşti, Vlad
Ţepeş şi Consiliul Judeţean Călăraşi în vederea planificării şi implementării
proiectului „Sistem de gestionare a deşeurilor menajere” în cadrul schemei de
granturi Phare CES 2005: Investiţii publice în sectoarele de mediu.
c. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui proiect de dezvoltare locală cu
denumirea „Dezvoltare locală prin modernizare”, pe linia de buget PHARE 2005 RO
şi PHARE 2006.
d. Proiect de hotărâre privind propunerile de buget pentru anul 2008 şi estimările
pentru 2009 – 2011.
e. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului local Cuza Vodă cu Consiliul local
municipal Călăraşi în vederea realizării transportului public de călători între cele
două localităţi.
f. Informare – Post Poliţie Cuza Vodă.

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

Pct.1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
pentru 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. În urma discuţiei se supune la vot şi se
aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 30.
Pct.2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării a unor
suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Cuza Vodă, judeţul Călăraşi.
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. 31.
Pct.3. Proiect de privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al
primarului comunei.
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 raportului de specialitate şi se
discută pe marginea necesităţii şi oportunităţii înfiinţării de noi posturi. În urma discuţiei se supune
la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. Hot. nr. 32.
Pct.4. Proiect de hotărâre hotărâre privind asocierea comunei Cuza Vodă cu celelalte
comune ale judeţului Călăraşi, în vederea promovării în comun a unor proiecte de
dezvoltare de interes zonal.
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 proiectului de hotărâre şi se
discută pe marginea oportunităţii înfiinţării unei asociaţii a comunelor în scopul implementării în
comun a proiectelor de dezvoltare cu fonduri comunitare atrase prin programele structurale ce
urmează a se lansa începând din toamnă – iarnă. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă
în unanimitate de voturi. Hot. nr. 33.
Pct.5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat cu consiliile
locale din Independenţa, Grădiştea, Alexandru Odobescu, Vîlcelele, Ciocăneşti, Vlad Ţepeş
şi Consiliul Judeţean Călăraşi în vederea planificării şi implementării proiectului „Sistem de
gestionare a deşeurilor menajere” în cadrul schemei de granturi Phare CES 2005: Investiţii
publice în sectoarele de mediu.
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 acordului de parteneriat şi
expunerii de motive cu privire la necesitatea încheierii unui astfel de parteneriat. În urma discuţiei
se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 34.
Pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui proiect de dezvoltare locală cu
denumirea „Dezvoltare locală prin modernizare”, pe linia de buget PHARE 2005 RO şi
PHARE 2006.
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 Anexei B din cadrul proiectului
de finanţare – „bugetul proiectului” şi e dezbate pe tema surselor de cofinanţare a proiectului. În
urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 35.
Pct.7. Proiect de hotărâre privind propunerile de buget pentru anul 2008 şi estimările
pentru 2009 – 2011.
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 proiectului de hotărâre şi se
discută pe marginea gradului de acoperire a bugetelor viitoare precum şi pe marginea justificării
veniturilor previzionate. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Hot. nr. 36.

Pct.8. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului local Cuza Vodă cu Consiliul
local municipal Călăraşi în vederea realizării transportului public de călători între cele două
localităţi.
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 proiectului de hotărâre şi se
discută pe marginea oportunităţii unei colaborări cu autorităţile municipiului Călăraşi în vederea
realizării unui transport de călători cu standarde de calitate mai ridicate. În urma discuţiei se
supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 37.
Pct.8. INFORMĂRI.
A.
Se ia act de informarea prezentată de şeful Postului de poliţie al comunei Cuza
Vodă, ca urmare a solicitării transmise de către primarul comunei nr.
4067/17.07.2007. S expune pe scurt situaţia privind numărul de constatări de
contravenţii şi infracţiuni pe raza localităţii, numărul de dosare în lucru şi cele
finalizate precum şi gradul de ocupare a agenţilor de poliţie cu privire la munca
de prevenire desfăşurată în localitate.
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,
Achim Gelu
....................

DATA,

ÎNTOCMIT,
jurist Donciu Tonel

07 august 2007

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

