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PROCES  -  VERBAL 
 

încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Cuza Vodă 
din data de 15 noiembrie 2007 

 
 
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna Flangea Niculina, preşedinte de şedinţă ales conform 
prevederilor legii nr.215/2001, încă din luna octombrie 2007. 
Din totalul de 12 consilieri sunt prezenţi 9. 
Invitaţi speciali: d-ra Marcu Mirela – reprezentant Asociaţia „Alături de tine 2007” şi d-na Florea Gabriela – 
reprezentant Asociaţia PROVITA, filiala Călăraşi.  
Alţi invitaţi: dl. Mitu Traian – cetăţean al comunei Cuza Vodă, sat Ceacu, dl. preot paroh Popa Marian – 
voluntar PROVITA, dl. preot paroh Mincu Adrian – voluntar PROVITA, dl. arhitect Zamfir Constantin – 
voluntar PROVITA. 
Absenţi: Robuleţ Gheorghe, Deiu Marian şi Briceag Nicolae. 
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 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 sunt 2 puncte. Se primesc şi propuneri pentru 

punctul „diverse”, ordinea de zi fiind aprobată în următorul format: 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007. 
2. Diverse: - Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a unui proiect de dezvoltare locală. 

 
 

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi, astfel: 
 

Pct.1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2007. 

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. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. 
Hot. nr. 45. 

Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a unui proiect de dezvoltare locală. 
Se ia act de faptul că la şedinţă sunt prezenţi reprezentanţi ai Asociaţiei PROVITA pentru născuţi şi 

nenăscuţi – Filiala Călăraşi precum şi ai asociaţiei „Alături de tine 2007”. Ambele asociaţii au propuneri de 
proiecte pentru rezolvarea problemelor sociale cu care se confruntă localitatea. Se dă cuvântul doamnei 
Florea Gabriela – reprezentant al Asociaţiei PROVITA pentru născuţi şi nenăscuţi şi prezintă profilul general 
al asociaţiei pe care o reprezintă. Expune studiul efectuat asupra comunităţii locale din Cuza Vodă cu privire 
la nevoile de asistenţă socială şi expune pe scurt posibilităţile reale ale asociaţiei cu privire la implementarea 
unor proiecte cu impact local ce vor avea ca grup ţintă persoanele cu nevoi sociale din localitate. Proiectul 
principal ce a atras atenţia consilierilor locali este reprezentat de înfiinţarea unui centru de sprijin specializat 
şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate. Pentru implementarea proiectului cu finanţare 
europeană va fi necesar, pentru început, să se asigure o cofinanţare la nivel local de minimum 10 % (se 



propune 5% - Consiliul local şi 5% - Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului Călăraşi). De asemenea, 
pentru derularea la nivel local a proiectului, va fi necesar de un imobil (clădire plus teren) cu un spaţiu util 
suficient de mare ca să se preteze la înfiinţarea unui centru de zi / primire. Proiectul poate fi derulat în 
parteneriat de către Primăria Cuza Vodă şi Asociaţia PROVITA, asociaţia urmând să asigure o parte din 
forţa de muncă prin voluntari. Având în vedere cele de mai sus, se propune aprobarea „de principiu” a 
proiectului şi a cofinanţării, în vederea solicitării aportului de 5% a Direcţiei Judeţene pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului Călăraşi precum şi pentru rezolvarea altor probleme organizatorice. Se supune la vot şi 
se aprobă cu unanimitate de voturi. Hot. nr. 46. 

Discuţiile pe marginea problemelor sociale ale localnicilor şi a posibilităţii soluţionării acestora prin 
proiecte u finanţare nerambursabilă continuă. Domnişoara Marcu Mirela – reprezentant al Asociaţiei „Alături 
de tine 2007” prezintă profilul asociaţiei precum şi propunerile de proiecte gândite şi propuse de asociaţia pe 
care o reprezintă. Proiectele sunt: „After school” (şcoala de după şcoală) şi „Serviciu de furnizare 
medicamente persoanelor nevoiaşe”. Menţionează că pentru primul proiect este nevoie de finanţare de 
aproximativ 70.000 euro iar pentru cel de-al doilea nu va fi nevoie de nici un fi de finanţare. Totuşi, se 
precizează că la momentul actual, nu unt bine conturate grupurile ţintă şi, prin urmare, nu se pot pune la 
punct proiectele în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile de la instituţiile europene. În urma 
dezbaterilor reiese părerea aproape unanimă, rezultată în urma votului, a consilierilor locali de amânare a 
luării unei hotărâri până la prezentarea unor analize suplimentare cu privire la grupurile ţintă precum şi la 
efectele scontate ale proiectelor şi sustenabilitatea acestora. 

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, 
Flangea Niculina 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 

DATA,       ÎNTOCMIT, 
       jurist Donciu Tonel 

                    15 noiembrie 2007 
 
 
 

MEMBRI, 
 

…………… 
……………..……………….. 

…………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 


