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 21 martie 2007

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Constantin Dumitru, 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 10.
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 - invitat.
Absenţi: Deiu Marian, 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 5 puncte. Se primesc şi propuneri pentru
punctul „diverse”, ordinea de zi fiind aprobată în următorul format:
1. Proiect de hotărâre privind propunerea clasării ca drum comunal – D.C. 10 şi transmiterea, fără plată, în
administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.
2. Proiect de hotărâre privind propunerea clasării unor drumuri de pe raza comunei în drum judeţean D.J.
310A şi transmiterea, fără plată, în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.
3. Proiect(e) de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007 – alocarea de
sume pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei precum şi pentru finanţarea programelor de ocupare
temporară a forţei de muncă (2 proiecte).
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public al unui imobil – teren plus construcţie – şi
scoaterea la vânzarea prin licitaţie publică, conform legii, în scopul amenajării unei farmacii.
5. Diverse.
a. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri privind gospodărirea localităţii.
b. Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Cuza Vodă cu judeţul Călăraşi şi unităţile
administrativ teritoriale ale acestuia, în vederea implementării proiectului „Managementul
integrat al deşeurilor în judeţul Călăraşi”.
c. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 în scopul alocării de
fonduri pentru reabilitarea drumurilor, pentru acordarea de sprijin financiar la constituirea unei
familii, pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi şi altele.
d. Informări – diverse.

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi, astfel:
Pct.1. Proiect de hotărâre privind propunerea clasării ca drum comunal – D.C. 10 şi
transmiterea, fără plată, în administrarea Consiliului Judeţean 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. 8.
Pct.2. Proiect de hotărâre privind propunerea clasării unor drumuri de pe raza comunei în
drum judeţean D.J. 310A şi transmiterea, fără plată, în administrarea Consiliului Judeţean 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. 9.
Pct.3. Proiect(e) de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2007 – alocarea de sume pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei precum şi pentru
finanţarea programelor de ocupare temporară a forţei de muncă (2 proiecte).
a. Rectificarea bugetului local în scopul alocării de fonduri pentru acordarea de ajutoare
pentru încălzirea locuinţei. 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 cu unanimitate de voturi. Hot. nr. 10.
b. Rectificarea bugetului local în scopul alocării de fonduri pentru finanţarea programelor
pentru ocuparea temporară a forţei de muncă. 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 cu unanimitate de voturi. Hot. nr. 11.
Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de măsuri privind gospodărirea
localităţii”.
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 „PLANULUI DE MĂSURI PENTRU GOSPODĂRIREA
LOCALITĂŢI” întocmit de primar cu sprijinul secretarului comunei. Se face o analiză comparativă a planului
de măsuri aprobat în anul 2003 şi cel propus astăzi. Se face vorbire despre condiţiile impuse de Comisia de
specialitate la acordarea avizului – fiecare punct din plan prevede responsabilităţi, sarcini precise şi termene.
În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 12.
Pct.5. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public al unui imobil – teren plus
construcţie – şi scoaterea la vânzarea prin licitaţie publică, conform legii, în scopul amenajării unei
farmacii.
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. 13.
Pct.6. Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Cuza Vodă cu judeţul Călăraşi şi unităţile
administrativ teritoriale ale acestuia, în vederea implementării proiectului „Managementul integrat al
deşeurilor în 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. Se dă citire ACORDULUI – CADRU de asociere şi se discută pe marginea
scopului asocierii. Se ia act de necesitatea unei mai bune organizări a gestiunii deşeurilor la nivelul localităţii.
În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 14.
Pct.7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 în scopul alocării de
fonduri pentru reabilitarea drumurilor, pentru acordarea de sprijin financiar la constituirea unei
familii, pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi şi altele.
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. 15.

Pct.8. INFORMĂRI – diverse.
A.
Se ia act de informarea cu privire la activităţile desfăşurate de Postul de Poliţie Cuza Vodă
în anul 2006 şi în primele două luni ale anului 2007.
B.
Se ia act de comunicarea ARR nr.801/27.02.2007 transmisă prin intermediul Instituţiei
Prefectului (adresa nr. M.187/07.03.2007). Comunicarea vizează un memoriu transmis de
consilierii locali din comuna Cuza Vodă în numele cetăţenilor comunei, cu privire la
calitatea serviciilor de transport public de călători pe raza localităţii, servicii prestate sub
limita normelor legale de siguranţă şi confort. Se ia act de competenţele ARR precum şi de
constatările organelor de control şi de sancţiunile aplicate.
C.
Primarul comunei prezintă verbal un raport privind starea economico-socială a şi de
mediu a localităţii. Se prezintă beneficiile proiectelor derulate (Controlul poluării în
agricultură), prezintă potenţialul proiectelor aflate încă în derulare (Proiectul de Dezvoltare
Rurală) şi enumără proiectele propuse pentru viitor, cele care vor face parte din Strategia
de dezvoltare scoio-economică definitivă a comunei. În urma prezentării proiectelor face
apel la consilierii locali în scopul identificării de noi posibile proiecte, noi grupuri-ţintă sau
noi necesităţi la nivel local pentru ca până la şedinţa următoare a Consiliului să fie
prezentate în scopul înglobării acestora în „Strategia” definitivă.
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,
Dumitru Constantin
....................

DATA,

ÎNTOCMIT,
jurist Donciu Tonel

21 martie 2007

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

