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 2 septembrie 2009
Consiliul a fost convocat în şedinţă ordinară de primarul comunei Cuza Vodă, ing. Stan Aurel – Ionel,
prin dispoziţia nr. 258 din 26 august 2009.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Robuleţ Gheorghe, preşedinte de şedinţă nou ales conform
prevederilor legii nr.215/2001, în această şedinţă, prin vot liber exprimat.
Din totalul de 13 consilieri în funcţie sunt prezenţi 11.
La şedinţă, fiind publică, nu mai participă nici o altă persoană străină.
Absenţi: Ceauşescu Luminiţa - Maria
Marcu Ion
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.
Preşedintele de şedinţă, arată că pe ordinea de zi sunt 2 puncte. Ordinea de zi fiind aprobată în
următorul format:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009
2. Diverse.
Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi, astfel:
Pct.1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2009.
Se verifică dacă există raport tehnic de specialitate de la Compartimentul tehnic de specialitate.
Acesta fiind depus la dosarul de şedinţă se trece la discutarea proiectului pe articole. Se ia în discuţie
oportunitatea şi legalitatea proiectului de hotărâre. Se dezbate pe marginea caracteristicilor proiectului de
hotărâre. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 21.
Pct.2 Diverse. Se ia în discuţie rectificarea hotărârii Consiliului local nr. 8/2009 cu privire la
rectificarea utilizării fondului de rulment pentru anul 2009.
Se verifică dacă există raport tehnic de specialitate de la Compartimentul tehnic de specialitate.
Acesta fiind depus la dosarul de şedinţă se trece la discutarea proiectului pe articole. Se ia în discuţie
oportunitatea şi legalitatea proiectului de hotărâre. Se dezbate pe marginea caracteristicilor proiectului de
hotărâre. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 22.

Pct.3. Primarul comunei prezintă o informare cu privire la solicitarea unei firme, cu privire la un
acord de principiu, pentru concesiunea unei suprafeţe de 3,00 ha teren pentru construirea unei centrale de
electrificare cu celule fotovoltaice pentru producere şi distribuţie în sistem naţional.
Dl. Consilier Toma Gheorghe, propune ca solicitanţii să prezinte în faţa consilierilor locali, într-o
întrunire ulterioară, proiectul susmenţionat, iar în funcţie de acesta vor lua măsurile necesare. Se supune la
vot, de principiu, şi se aprobă în unanimitate.
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
....................
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Consilier Mitu Florica
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