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PROCES  -  VERBAL 
 

încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Cuza Vodă 
din data de 29 iulie 2009 

 
 

  Consiliul a fost convocat în şedinţă ordinară de primarul comunei Cuza Vodă, ing. Stan Aurel 
Ionel, prin dispoziţia nr. 202 / 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 domnul Simion Gabriela, preşedinte de şedinţă ales încă din 
şedinţa din 29.05.2009, conform prevederilor legii nr.215/2001, la propunerea consilierilor locali, 
prin vot liber exprimat. 
  Din totalul de 13 consilieri sunt prezenţi 13. 
  La şedinţă, fiind publică, mai participă în calitate de invitaţi: 

- Dl. Pisică Marin – consilierul primarului comunei, 
- Dl. Popa Marian – preot Paroh sat Cuza Vodă, 
-  dl. Păduraru Doru – medic veterinar CSV Zonal şi d-ra Marin Arşinica – medic veterinar 

local, prezenţi datorită constatării unui focar de leucoză epizootică bovină pe raza localităţii, 
acest lucru necesitând reactivarea Comandamentului Antiepizootic local. 

  Absenţi: - . 
    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 4 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 asocierea în parteneriat cu Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din Cuza 

Vodă în vederea derulării unui proiect de interes local cu finanţare europeană. 
3. Proiect de hotărâre privind asocierea în parteneriat cu Fundaţia „JIENII” din Cuza Vodă în 

vederea derulării unui proiect de interes local cu finanţare europeană. 
4. Proiect de hotărâre privind  
5. Diverse discuţii, informări, dezbateri (şedinţa comandamentului antiepizootic local). 

 

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. Hot. nr. 15.  
 
Pct. 2. Proiect de hotărâre privind asocierea în parteneriat cu Biserica „Sf. Ioan 

Botezătorul” din Cuza Vodă în vederea derulării unui proiect de interes local cu finanţare 
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 supune la vot şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi. Hot. nr. 16. 

 
Pct. 3. Proiect de hotărâre privind asocierea în parteneriat cu Fundaţia „JIENII” din 

Cuza Vodă în vederea derulării unui proiect de interes local cu finanţare 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 supune la vot şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi. Hot. nr. 17. 

 
Pct. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea şi completarea unor prevederi ale 

Hotărârii Consiliului local nr. 12 din 11.03.2008 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. Se propune completarea hotărârii 
Consiliului local nr. 12/2008 cu prevederile prezentei hotărâri. Se supune la vot şi se aprobă cu 9 
voturi pentru şi 4 abţineri (Robuleţ Gheorghe, Ceauşescu Luminiţa, Simion Gabriela, Vlăsceanu 
Vasile). Consilierii au motivat abţinerea de la vot cu neînţelegerea pe deplin a mecanismului 
modificării şi completării hotărârii nr.12/2008. Hot. nr. 18.  

 
Pct. 5. Diverse. 
Primarul comunei prezintă o informare cu privire la situaţia unei salariate a aparatului de 

specialitate al primarului – d-na Tudor Lucica, funcţionar public / perceptor. Explică consilierilor 
locali cum doamna Tudor Lucica a realizat încasări de 2.200 lei în decursul a 6 luni de activitate la 
compartimentul de percepţie rurală, că şi-a luat concediu medical în această perioadă, că a fost 
prezentată Comisiei de disciplină în legătură cu abateri disciplinare, că nu s-a prezentat la şeful 
ierarhic odată cu întoarcerea din concediul medical. După scurta prezentare a situaţiei solicită 
consilierilor locali o soluţie cu privire la această stare de fapt, ce este de făcut? Să ţină un om pe un 
post degeaba, fără să facă nimic şi să ia salariu din banii publici fără să aducă nici un aport 
instituţiei sau să se ia o altă hotărâre? 

dl. consilier Vlăscenu Vasile: solicită fişa postului pentru clarificarea atribuţiilor angajatului, în 
caz contrar fiind o discuţie fără sens. Trebuie să se vadă clar ce atribuţii are stabilite în fişă şi ce 
atribuţii nu realizează. 
dl. consilier Marcu: propune înfiinţarea unei comisii de anchetă. 

Primarul comunei ia din nou cuvântul şi solicită susţinerea consilierilor locali pentru a putea 
trece la pasul următor şi să-i desfacă contractul de muncă doamnei Tudor Lucica. 

dl. consilier Toma Gheorghe: îi aduce în vedere domnului primar că trebuie să ţină seama de 
lege în toate măsurile pe care le întreprinde şi că indiferent de susţinerea acordată de Consiliul 
local, va trebui să respecte prevederile legii. Îl roagă pe dl. Primar să prezinte rezultatul procesului 
din instanţă, proces în care primarul comunei a fost chemat de d-na Tudor Lucica pentru anularea 
raportului de evaluare profesională, raport ce stabilea calificativul nesatisfăcător pentru anul 2008 
pentru funcţionarul public Tudor Lucica.  

Primarul comunei spune că hotărârea judecătorească nu a sosit dar rezultatul procesului îi 
este cunoscut – a fost anulat raportul de evaluare cu calificativul nesatisfăcător. 

d-na consilier Marcu Florentina: propune ca la următoarea şedinţă să se prezinte fişa 



postului şi un raport detaliat cu privire la situaţia prezentată şi atunci se va discuta în deplină 
cunoştinţă de cauză. 

dl. consilier Toma Gheorghe: susţine propunerea de a prezenta la o şedinţă ulterioară fişa 
postului, împreună cu un raport detaliat cu privire la caz dar, la aceeaşi şedinţă va fi invitată şi d-na 
Tudor Lucica pentru a  fi ascultat şi punctul său de vedere. Cu privire la sancţionarea angajaţilor din 
aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile publice subordonate va trebui respectată 
legislaţia în materie şi procedurile de cercetare administrativă, sancţiunile ce se pot da fiind cele 
prevăzute în legislaţie şi în regulamentele interne. 

dl. viceprimar Olăraşu Mircea: prezintă situaţia salubrităţii la nivel local. Deşi s-au depus 
eforturi de-a lungul a mai multe săptămâni, s-au cheltuit bani publici şi s-au închis depozitele 
necontrolate de gunoi menajer de la marginea satelor, în momentul de faţă au apărut iar gunoaie, 
în depozite necontrolate, răzleţe, la marginea satelor. Acest lucru a fost descoperit de Garda de 
Mediu azi 29.07.2009 şi s-a dat termen până vineri 31.07.2009 pentru conformare (închiderea 
depozitelor complet), în caz contrar urmând să se aplice amenzi usturătoare. Domnul viceprimar 
Olăraşu solicită sprijin din partea primarului pentru organizarea pazei depozitelor necontrolate ce 
au fost închise. 

Primarul comunei explică viceprimarului faptul că această sarcină îi revine domniei sale, 
drept urmare are obligaţia sa să se organizeze şi să ia măsuri să nu se mai facă depozite 
necontrolate pe teritoriul comunei. 

d-na consilier Simion Gabriela: propune să se facă anunţuri scrise, fluturaşi, postere, pliante 
etc. prin care să se popularizeze aceste măsuri de salubrizare a localităţii. 

Preotul paroh Popa Marian: consideră necesar în această situaţie organizarea de adunări 
publice la nivelul fiecărui sat pentru popularizarea măsurilor. 

Primarul comunei prezintă o a altă informare cu privire la răspunsul dat de Camera de 
conturi Călăraşi la contestaţia întocmită şi depusă de secretarul comunei. 

Secretarul comunei prezintă detaliat situaţia de fapt şi de drept precum şi cazul concret. Se 
ia act de faptul că activitatea de control a auditoruilor externi ai Camerei de conturi a fost făcută cu 
lacune, procesul verbal de constatare a fost întocmit într-un mod tendenţios şi cu mari lipsuri, 
interpretarea actelor interne (hotărâri şi dispoziţii) fiind făcută într-un mod defectuos, lucrurile 
acestea fiind semnalate de secretarul comunei în contestaţia depusă. Încă se mai aşteaptă răspuns 
la contestaţia depusă. 

Se trece la discutarea problemelor generate de prezenţa focarului de leucoză epizootică 
bovină pe raza comunei. Se prezintă situaţia faptică de către dl. Păduraru Doru, medic veterinar al 
CSV Zonal. Se dă citire planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea epizootiei. 

Primarul comunei propune ca procedura să continue, să se treacă la evaluarea animalelor 
bolnave, la abatorizarea lor şi, în cazul în care fondurile Ministerului Agriculturii rămân în continuare 
blocate, să se dea o hotărâre a Consiliului local al comunei prin care să se aloce şi să se plătească 
diferenţa de bani proprietarilor. Se supune la vot, de principiu, şi se aprobă cu 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, 

Simion Gabriela 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DATA,       ÎNTOCMIT, 
       jurist Donciu Tonel 

                    29 iulie 2009 
 
 
 

MEMBRI, 
 

…………… 
……………..……………….. 

…………………………………………….. 


