CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CUZA VODĂ, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Website: http://www.cuzavoda.home.ro; mailto:cuzavoda@home.ro ; tel / fax +40 242 339397 sau +40 242 339426

PROCES - VERBAL
încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Cuza Vodă
din data de 31 mai 2007

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Constantin Dumitru, preşedinte de şedinţă ales conform
prevederilor legii nr.215/2001, încă din şedinţa precedentă.
Din totalul de 12 consilieri sunt prezenţi 11.
Invitaţi speciali: - .
Absenţi: Robuleţ Gheorghe - motivat.
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 supune la vot şi se aprobă în
unanimitate.
Preşedinte de şedinţă, arată că pe ordinea de zi sunt 6 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 (drepturi
salariale necalificaţi – convenţie AJOFM).
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiţii „Pietruire
stradă în sat Cuza Vodă, comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi”.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007 (învăţământ,
trusou nou-născuţi, sănătate).
4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Cuza
Vodă, judeţul Călăraşi.
5. Diverse.
a. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2008.
b. Proiect de hotărâre privind rectificarea hotărârii Consiliului local nr.36/2005 prin abrogarea lit.
„a” de la art.1.
c. Proiect de hotărâre privind rectificarea hotărârii Consiliului local nr.18/1999 privind domeniul
public al comunei.
d. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului/contractului colectiv de muncă pentru
personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei şi în cadrul
serviciilor publice din subordinea Consiliului local.
e. Aprobarea reluării procedurii de licitaţie publică pentru vânzarea, de această dată pe loturi
pentru construirea de locuinţe, a unui teren din domeniul privat al comunei – T.85, sat Ceacu.
f. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind obiectivul de
investiţii „Centru rezidenţial pentru 50 persoane cu dizabilităţi în comuna Cuza Vodă, judeţul
Călăraşi”, beneficiar Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi.
Pct.1. Proiecte de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2007 (drepturi salariale necalificaţi – convenţie AJOFM).
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. 16.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de
investiţii „Pietruire stradă în sat Cuza Vodă, comuna 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. 17.
Pct.3. Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pentru anul 2007 (învăţământ, trusou nou-născuţi, sănătate).
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. 18.
Pct.4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
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. Ia cuvântul şi prezintă conţinutul proiectului şi necesitatea acestuia – dl.
comandor (r.) Bădin Nicuşor, noul şef al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Cuza
Vodă. Acesta prezintă harta riscurilor întocmită la nivelul comunei, nevoile organizatorice şi de personal
prezentând în acelaşi timp şi o situaţie operativă din punctul de vedere al situaţiilor de urgenţă (cauze
potenţial generatoare de astfel de situaţii, modul de acţiune al echipelor specializate etc.) În urma discuţiei
se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 19.
Pct.5.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal
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. Primarul comunei prezintă situaţia la zi a impozitelor şi taxelor locale –
încasări, necesar bugetar, investiţii etc. şi propune menţinerea impozitelor şi taxelor locale la acelaşi nivel
pentru următorii ani bugetari, menţionând că bugetul este asigurat în acest fel destul de bine iar rata inflaţiei
poate fi neglijată în aceşti ani datorită creşterii economice înregistrate la nivel naţional. În urma discuţiei se
supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 20.
Pct.5.2. Proiect de hotărâre rectificarea hotărârii Consiliului local nr.36/2005 prin abrogarea lit.
„a” de la art.1.
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. Primarul comunei, în prezentarea situaţiei privind încasarea impozitelor şi
taxelor locale precum şi a destinaţiei fondurilor bugetare, subliniază imposibilitatea practică de aplicare a
unei taxe locale stabilite în cadrul procesului de implementare a unui proiect cu finanţare europeană
(Proiectul de Dezvoltare Rurală). Prin acest proiect se propune scoaterea acestei taxe (litera „a” din art.1 a
HCL 36/2005) urmând ca fondurile necesare cofinanţării proiectelor de infrastructură să se constituie din alte
surse legale. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 21.
Pct.5.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea hotărârii Consiliului local nr.18/1999 privind
domeniul public al 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. Viceprimarul comunei, având în vedere rezultatele ultimelor inventarieri
ale domeniului public şi privat al comunei, propune scoaterea din inventarul domeniului public al comunei şi
implicit radierea din hotărârea nr.18/1999 a unor bunuri imobile ce au fost distruse în timp sau uzate în
proporţie de 100, a unor bunuri ce sunt proprietatea altor persoane sau instituţii şi au fost greşit incluse în
domeniul public al comunei (Dispensarul Veterinar) precum şi a unor bunuri pentru care există proiecte de
schimbare a destinaţiei lor actuale (stadionul sătesc – satul Ceacu). În urma discuţiei se supune la vot şi se
aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 22.
Pct.5.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului/contractului colectiv de muncă pentru

personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei şi în cadrul serviciilor
publice din subordinea Consiliului local.
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. 23.
Pct.5.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unor
loturi situate în comuna Cuza Vodă – sat Ceacu, T.85, judeţul Călăraşi, cu destinaţie specială de
locuri de casă.
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. Primarul comunei prezintă situaţia ultimei proceduri de achiziţie precizând
că una din cauzele eşecului acestei licitaţii este scoaterea la vânzare „în bloc” a terenului. Se propune, de
această dată, scoaterea la licitaţie „pe loturi” a terenului, lotizarea urmând a se face de către o firmă
specializată prin realizarea unui P.U.Z. şi P.U.D., care va stabili şi traseul drumurilor, a utilităţilor locale
precum şi a spaţiilor de servicii, a zonelor verzi etc. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în
unanimitate de voturi. Hot. nr. 24.
Pct.5.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind obiectivul
de investiţii „Centru rezidenţial pentru 50 persoane cu dizabilităţi în comuna Cuza Vodă, judeţul
Călăraşi”, beneficiar Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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. Primarul comunei subliniază că este vorba de Planul Urbanistic de Detaliu
pentru o investiţie derulată de DJASPC Călăraşi prin intermediul unui proiect finanţat prin fonduri europene,
investiţie pentru care s-a solicitat cu un an în urmă acordarea unui teren din partea comunităţii locale în
temeiul art.126 din Legea nr.215/2001, terenul fiind pus la dispoziţia DJASPC Călăraşi de către Consiliul
local prin hotărârea nr.29/16.08.2006. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de
voturi. Hot. nr. 25.
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,
Constantin Dumitru
....................
DATA,

ÎNTOCMIT,
jurist Donciu Tonel
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