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 extraordinare a Consiliului local al comunei Cuza Vodă
din data de 30 ianuarie 2009

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Marcu Ion, preşedinte de şedinţă ales conform
prevederilor legii nr.215/2001, în şedinţa din 07.11.2008, prin vot liber exprimat.
Din totalul de 13 consilieri sunt prezenţi 12.
La şedinţă, deşi este publică, nu mai participă nici o persoană străină.
Absenţi: Simion Gabriela.
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 atât la avizierul Consiliului local cât 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 iniţială sunt 2 puncte. Se face apel pentru
propuneri pentru completare, ordinea de zi fiind aprobată în următorul format:
1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Cuza Vodă a
unui teren.
2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Cuza Vodă a
unui teren.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului de oportunitate pentru realizarea investiţiei
„CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE”, beneficiar S.C. DOMAREX ’94 S.R.L.
4. Diverse – Informări.
Pct.1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei
Cuza Vodă a unui teren.
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. Terenul ce face obiectul proiectului este în
suprafaţă de 1472 mp şi se află amplasat în satul Călăraşii Vechi. Se dezbate pe marginea
caracteristicilor proiectului de hotărâre. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în
unanimitate de voturi. Hot. nr. 01.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei
a unui teren.
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. Terenul ce face obiectul proiectului este în
suprafaţă de 929 mp şi se află amplasat în satul Cuza Vodă. Se dezbate pe marginea
caracteristicilor proiectului de hotărâre. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în
unanimitate de voturi. Hot. nr. 02.
Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului de oportunitate pentru realizarea
investiţiei „CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE”, beneficiar S.C. DOMAREX ’94 S.R.L.
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 dezbate pe marginea caracteristicilor
proiectului de hotărâre. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Hot. nr. 03.
Pct.4. La ultimul punct de pe ordinea de zi, primarul comunei face vorbire despre proiectul
integrat depus la autorităţile competente, proiect ce a trecut de primele etape ale evaluării. Se
aşteaptă autorităţile de la Târgovişte (Unitatea de Implementare – FADR), care se pare că sunt în
reorganizare, să vină să continue evaluarea proiectului local.
Se trece la discuţii libere.
Dl. Năbârgeac semnalează că trebuie avută în vedere o propunere de includere în domeniul
privat al comunei şi pentru terenul expropriat pe vremea comunismului pentru executarea unei căi
ferate pentru Siderca.
Dl. Robuleţ solicită primarului comunei identificarea unor posibilităţi pentru valorificarea pe
viitor a terenurilor ocupate cu vii hibride, vii ce urmează sa fie scoase/defrisate, prin înfiinţarea unor
plantaţii pomicole etc.
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
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