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 iulie 2007

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Briceag Nicolae, 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 9.
La şedinţă, fiind publică, mai participă şi alte persoane / invitaţi: dl. preot paroh Popa Marian.
Absenţi: Achim Gelu, Deiu Marian şi Dan 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 5 puncte. Se primesc şi propuneri pentru
punctul „diverse” dar nu se adaugă nimic în plus, 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 închirierii a unor suprafeţe din islazul comunal.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unui imobil (clădire plus terenul aferent) Asociaţiei
„ProVita” pentru născuţi şi nenăscuţi, filiala Călăraşi, în scopul înfiinţării unui aşezământ pentru copiii
abandonaţi sau defavorizaţi social.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei.
5. Diverse.

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. 26.
Pct.2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii unei suprafeţe din
islazul comunal.
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 şi se dezbate pe marginea solicitării firmei ECOLIFE Bio şi se
stabileşte să i se închirieze o suprafaţă de teren, prin procedura legală. Preţul de minim de plecare este

dezbătut intens. Deşi propunerea primarului comunei este de 150 euro / ha / an, domnul consilier Marcu Ion
consideră că un preţ just ar fi de cel puţin 200 euro / ha / an, iar la această propunere nu ar trebui să acorde
decât un aviz de principiu. Supuse dezbaterii, în final rămâne viabilă propunerea primarului comunei – de
acordare a chiriei cu preţul minim de 150 euro / ha / an. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în
unanimitate de voturi. Hot. nr. 27.
6. Pct.3. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unui imobil (clădire plus terenul
aferent) Asociaţiei „ProVita” pentru născuţi şi nenăscuţi, filiala Călăraşi, în scopul înfiinţării unui
aşezământ pentru copiii abandonaţi sau defavorizaţi social.
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 prezentării oferite de Filiala Asociaţiei PROVITA pentru născuţi
şi nenăscuţi. Se discută intens pe marginea necesităţii serviciilor sociale oferite de o asociaţie de acest gen
la nivelul localităţii noastre. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr.
28.
Pct.4. Proiect de hotărâre 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. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Hot. nr. 29.
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,
Briceag Nicolae
....................

DATA,

ÎNTOCMIT,
jurist Donciu Tonel

05 iulie 2007

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

