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PROCES - VERBAL
încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Cuza Vodă
din data de 29 mai 2009

Consiliul a fost convocat în şedinţă ordinară de primarul comunei Cuza Vodă, ing. Stan Aurel
Ionel, prin dispoziţia nr. 158 / 25.05.2009.
Convocarea s-a făcut în scris, cu 5 zile în avans, în baza art.39, alin. (1) 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 doamna Simion Gabriela, preşedinte de şedinţă nou ales
conform prevederilor legii nr.215/2001, la propunerea consilierilor locali, prin vot liber exprimat.
Din totalul de 13 consilieri sunt prezenţi 10.
La şedinţă, fiind declarată publică, participă şi dl. Dr. Paraschiv Ion Nelu, medic de familie, în
calitate de petiţionar la Consiliul local, venit să susţină petiţia depusă sub numărul 556/2009.
Absenţi: Năbârgeac Ion, motivat, plecat din judeţ în interes de serviciu, Achim Gelu şi Popa
Anghel Adrian.
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 6 puncte. Se face apel pentru
propuneri pentru completare, ordinea de zi fiind aprobată în următorul format:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2009.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren din domeniul public
al comunei la iniţiativa ROMTELECOM SA Călăraşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi
reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului pentru domeniul public şi privat al comunei.
4. Proiect de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului comunei să participe la şedinţa Adunării
generale a Asociaţiilor cu mandat de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
5. Informare privind activitatea Comisiei pentru probleme de apărare pe anul 2008.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Parcului
Verde din satul Ceacu, comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi.
Pct.1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
pentru 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 pentru. Hot. nr. 8.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren din
domeniul public al comunei.
Se ia act de solicitarea ROMTELECOM cu privire la concesionarea unei suprafeţe de teren
de 6 mp necesară pentru instalarea echipamentului de telecomunicaţii – 2 containere tc. 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
pentru. Hot. nr. 9.
Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare
împotriva incendiilor şi reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului pentru domeniul
public şi privat al comunei.
Se ia act de lucrarea „REGULI ŞI MĂSURI de apărare împotriva incendiilor şi reglamentarea
lucrului cu foc deschis şi a fumatului pentru domeniul public şi privat 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 supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi
pentru. Hot. nr. 10.
Pct. 4. Proiect de hotărâre privind delegarea unui împuternicit pentru reprezentarea
intereselor unităţii administrativ – teritoriale la şedinţa Adunării generale a Asociaţiilor de
Dezvoltare Intercomunitară.
Se propune, în baza adresei nr. 26/14.05.2009 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOMANAGEMENT SALUBRIS, împuternicirea viceprimarului comunei – dl. Olăraşu Mircea – ca,
în temeiul acestei împuterniciri, să participe la şedinţa Adunării generale a Asociaţiilor. 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
pentru. Hot. nr. 11.
Pct. 5. Informare privind activitatea Comisiei pentru probleme de apărare pe anul
2008.
Se dă citire raportului de informare, material ce a fost depus şi la mapa de şedinţă, raport
întocmit de secretarul comunei jurist Donciu Tonel în calitate de preşedinte al comisiei şi şeful
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă dl. Bădin Nicuşor în calitate de secretar al comisiei.
Pct. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a parcului verde din satul Ceacu, comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi.
Se propune regulamentul întocmit de agentul de dezvoltare locală – dl. Bîrsan Marcel. 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
pentru. Hot. nr. 12.
La finalul şedinţei se ia în discuţie petiţia nr. 556/2009 a domnului dr. Paraschiv Ion Nelu, cu
privire la 3 puncte:
- Doreşte să se ia în discuţie posibilitatea de scutire la plata pazei deoarece în anul trecut
nu s-a plătit, nefiind considerată societate. Se dispune efectuarea unei verificări interne
de către primarul comunei şi se vor comunica măsurile.
- Să se studieze posibilitatea unui act adiţional la contractul de concesiune prin atribuirea
gratuită a cabinetului. Consilierii sunt în principiu de acord cu acordarea gratuită a
cabinetului, în aceleaşi condiţii ca şi celorlalţi medici, dar după încetarea contractului de
concesiune. Modul încetării, termenele şi condiţiile se regăsesc în cuprinsul acestuia.
Secretarul comunei va comunica detalii cu privire la încetarea contractului de concesiune

-

şi posibilitatea legală de acordare în folosinţă gratuită a cabinetului.
Să se ia în considerare posibilităţile de renovare a clădirii dispensarului. Renovarea
dispensarului, deşi este una dintre priorităţile locale, nu poate beneficia de nici o măsură
de finanţare externă. Se vor continua demersurile pentru obţinerea de fonduri în scopul
renovării, reparaţiilor generale şi modernizării.

Având în vedere cele discutate, la rugămintea domnului dr. Paraschiv Ion Nelu, se dispune
întocmirea şi expedierea şi a unui răspuns scris la petiţia luată în discuţie.
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,
Simion Gabriela
....................
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