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 10 septembrie 2009

Consiliul a fost convocat în şedinţă extraordinară de primarul comunei Cuza Vodă, ing. Stan Aurel
Ionel, prin dispoziţia nr. 268 / 2009.
Convocarea s-a făcut în scris, cu 3 zile în avans, în baza art.39, alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administraţia publică locală, republicată, consilierilor fiindu-le puse la dispoziţie toate
documentele necesare pentru buna desfăşurare a şedinţei – invitaţie cu ordinea de zi, proiecte de
hotărâre, anexe, rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Robuleţ Gheorghe, preşedinte de şedinţă ales încă din
şedinţa din 02.09.2009, conform prevederilor legii nr.215/2001, la propunerea consilierilor locali,
prin vot liber exprimat.
Din totalul de 13 consilieri sunt prezenţi 08.
La şedinţă, fiind publică, mai participă în calitate de invitaţi:
- Schiman Alexandru – administrator al SC VOX ONLINE, pentru prezentarea unei oportunităţi
de dezvoltare locală prin înfiinţarea unei centrale electrice fotovoltaice pe teritoriul comunei
Cuza Vodă,
- Dl. Pisică Marin – consilierul primarului comunei,
- D-na Mitu Florica – cetăţean al comunei Cuza Vodă, sat Ceacu.
Absenţi: Achim Gelu, Vlăsceanu Vasile, Botea Gabriel, Olăraşu Mircea(plecat din localitate) şi
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 3 puncte. Se face apel pentru
propuneri pentru completare, ordinea de zi fiind aprobată în următorul format:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu produse
agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei în caz de mobilizare
sau război, pe anul 2009.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, pe anul 2009.
3. Diverse discuţii, informări, dezbateri (prezentare oportunitate de dezvoltare locală – centrală
electrică fotovoltaică în comuna Cuza Vodă).
Pct. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de aprovizionare a
populaţiei cu produse agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat

populaţiei în caz de mobilizare sau război, pe anul 2009.
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 supune la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi. Hot. nr. 23.
Pct. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor
umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, pe anul 2009.
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 supune la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi. Hot. nr. 24.
Pct. 5. Diverse discuţii, informări, dezbateri.
Primarul comunei prezintă pe dl. SCHIMAN ALEXANDRU, din partea firmei VOX ONLINE,
venit în comuna Cuza Vodă din mun. Bucureşti pentru a informa autoritatea locală cu privire la
intenţia de a înfiinţa o centrală electrică fotovoltaică pe raza comunei Cuza Vodă. Prezintă succint
beneficiile unei astfel de investiţii şi faptul că este procesul de obţinere a energiei este complet
nepoluant. Solicită sprijin din partea autorităţii locale, cu privire la obţinerea unei suprafeţe de teren
compacte, cu expoziţie sudică, pentru amplasarea panourilor fotovoltaice, precum şi sprijin pentru
evitarea birocraţiei excesive în procesul de pregătire a proiectului şi de accesare a fondurilor.
Consilierii locali se arată încântaţi de posibilitatea de a fi prima comună din ţară care deţine o
centrală electrică fotovoltaică pe teritoriul său. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate acordul
de principiu pentru realizarea acestei investiţii pe teritoriul comunei, urmând să se stabilească
ulterior amplasamentul, în funcţie de terenul disponibil.
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,
Robuleţ Gheorghe
....................

DATA,
10 septembrie 2009

ÎNTOCMIT,
jurist Donciu Tonel

MEMBRI,
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……………………………………………..

