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PROCES  -  VERBAL 
 

încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Cuza Vodă 
din data de 11 martie 2008 

 
 
 
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Marcu Ion, preşedinte de şedinţă ales conform prevederilor legii 
nr.215/2001, în şedinţa precedentă 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 şi dl. Mitu Traian – cetăţeni 
al comunei Cuza Vodă, sat Ceacu, dl. preot paroh Popa Marian. 
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 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 pentru anul 2008. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea caracteristicilor generale şi a indicatorilor tehnico economici pentru 

investiţia „Modernizarea reţelei de drumuri locale în comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi”. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR) al comunei 

Cuza Vodă. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului şi serviciilor subordonate. 
5. Măsuri organizatorice. 
6. Diverse. 

a. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui proiect de cooperare transfrontalieră cu denumirea 
„DIVERSITATEA CULTURALĂ ŞI COMUNITATEA EUROPEANĂ”. 

b. Proiect de hotărâre privind plata retroactivă a sumelor ce reprezintă indemnizaţia de dispozitiv 
pentru funcţionarii publici angajaţi la Consiliul local Cuza Vodă. 

c. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pază al comunei Cuza Vodă. 
d. Informări – raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cuza 

Vodă pe anul 2007. 

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

Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui proiect de cooperare transfrontalieră cu 
denumirea „DIVERSITATEA CULTURALĂ ŞI COMUNITATEA EUROPEANĂ”. 

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 cererea de finanţare nerambursabilă pentru proiect prin care 
se solicită finanţare nerambursabilă prin Programul PHARE CBC România – Bulgaria 2006, valoarea totală 
estimată a proiectului fiind de 47.980 euro, din care cofinanţare locală 14,00 % - 6.717,20 euro. În urma 
discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 7. 

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

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. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. 
Hot. nr. 8. 

 
Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea caracteristicilor generale şi a indicatorilor tehnico 

economici pentru investiţia „Modernizarea reţelei de drumuri locale în 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. Se ia act de cererea de finanţare nerambursabilă pentru proiect prin care 
se solicită finanţare nerambursabilă prin Programul FEADR – Măsura 3.2.2. – „Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii”, valoarea totală estimată a proiectului fiind de 4.426.550,6 lei. Se dezbate pe marginea 
caracteristicilor proiectului şi indicatorilor tehnici – extraşi din studiul de fezabilitate. În urma discuţiei se 
supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi.  Hot. nr. 9. 

 
Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor”. 
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 Analiză şi Acoperire a Riscurilor” întocmit şi depus 
cu sprijinul şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Cuza Vodă. În urma discuţiei se 
supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 10. 

 
Pct.5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor subordonate. 
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. 11. 

 
Pct.6. Măsuri organizatorice - nu se poate lua în discuţie deoarece nu a fost pronunţată o hotărâre 

judecătorească de validare a mandatului de consilier pentru următorul supleant PNL. Se menţine pe ordinea 
de zi până la completare. 
 

Pct.7. Proiect de hotărâre privind plata retroactivă a sumelor ce reprezintă indemnizaţia de 
dispozitiv pentru funcţionarii publici angajaţi la Consiliul local Cuza Vodă. 

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. 12. 

 
Pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pază al comunei Cuza Vodă. 
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 Pază la nivelul unităţii administrativ teritoriale. În 
urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 13. 
 

Pct.9. INFORMĂRI.  
Se dă citire Raportului cu privire la STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A COMUNEI 

CUZA VODĂ pe anul 2008. Primarul comunei face precizări şi clarificări cu privire la elementele raportate, 
pe baza interpelărilor. 



 
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, 
Marcu Ion 

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

DATA,       ÎNTOCMIT, 
       jurist Donciu Tonel 

                    11 martie 2008 


