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PROCES  -  VERBAL 
 

încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Cuza Vodă 
din data de 08 aprilie 2008 

 
 
 
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Marcu Ion, preşedinte de şedinţă ales conform prevederilor legii 
nr.215/2001, în şedinţa precedentă prin vot liber exprimat. 
Din totalul de 12 consilieri sunt prezenţi 10. 
La şedinţă, fiind publică, mai participă şi alte persoane / invitaţi: dl. Ruse Dumitru şi dl. Mitu Traian – cetăţeni 
al comunei Cuza Vodă, sat Ceacu, dl. preot paroh Popa Marian. 
Absenţi: 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 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 sunt 7 puncte. Se primesc şi propuneri pentru 

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

1. Proiect de hotărâre privind acordarea în folosinţă pe durată determinată a unui spaţiu medical. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2008. 
3. Proiect de hotărâre privind casarea şi scoaterea din inventar a unor mijloace fixe. 
4. Măsuri organizatorice – demisie consilier. 
5. Proiect de hotărâre privind acordarea de tichete cadou. 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) 
şi a Centrului Operativ cu Activitate Temporară (COAT). 

7. Diverse. 
a. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală. 
b. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Cuza Vodă cu judeţul Călăraşi şi 

unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, în vederea constituirii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” pentru dezvoltarea sistemului 
de management integrat al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al 
deşeurilor în judeţul Călăraşi. 

c. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – CONSTRUCŢIE CLĂDIRE 
P+1 CU SCOP DE INFORMARE TURISTICĂ ŞI BIROUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI 
(PROIECT „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDIULUI DE AFACERI ÎN ZONA 
TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAŞI – SILISTRA”). 

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

Pct.1. Proiect de hotărâre privind acordarea în folosinţă pe durată determinată a unui spaţiu 
medical. 



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 ia act de cererea de acordare a spaţiului necesar pentru derularea 
activităţi depusă de d-ra medic stomatolog Mihai Daniela Aurora. În urma discuţiei se supune la vot şi se 
aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 14. 

 
Pct.2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2008. 
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. 15. 

 
Pct.3. Proiect de hotărâre privind casarea şi scoaterea din inventar a unor mijloace fixe. 
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 ia act de referatul Comisiei de inventariere cu privire la necesitatea 
aprobării casării şi scoaterii din inventar a unor mijloace fixe uzate în proporţie de 100%. Se dezbate pe 
marginea caracteristicilor proiectului de hotărâre. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în 
unanimitate de voturi.  Hot. nr. 16. 

 
Pct.4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier 

local. 
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 dă citire demisiei întocmite şi depuse de domnul consilier PNL Briceag 
Nicolae. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 17. 

 
Pct.5. Proiect de hotărâre privind acordarea de tichete cadou. 
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 ia act de solicitarea Şcolii cu clasele I – VIII Cuza Vodă cu privire la 
acordarea de tichete – cadou, raportul de specialitate al compartimentului Financiar - Contabil prin care se 
dă aviz negativ precum şi raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local prin care se acordă 
aviz cu rezerve. În urma discuţiei se supune la vot şi se respinge în unanimitate de voturi. „fără hotărâre”. 

 
Pct.6. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei CLSU şi COAT. 
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. 18. 

 
Pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ a 

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 dă citire lucrării „Strategia de dezvoltare locală a comunei Cuza Vodă”. 
În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 19. 
 

Pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Cuza Vodă cu judeţul Călăraşi 
şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, în vederea constituirii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” pentru dezvoltarea sistemului de 
management integrat al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor în 
judeţul Călăraşi. 

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 dă citire proiectului de hotărâre şi se supune dezbaterii. În urma 
discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 20. 
 



Pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – CONSTRUCŢIE 
CLĂDIRE P+1 CU SCOP DE INFORMARE TURISTICĂ ŞI BIROUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI 
(PROIECT „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDIULUI DE AFACERI ÎN ZONA 
TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAŞI – SILISTRA”). 

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 dă citire proiectului de hotărâre şi se supune dezbaterii. În urma 
discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 21. 

 
Pct.10. INFORMĂRI.  
Primarul comunei prezintă, ca de obicei, raportul cu privire la STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI 

DE MEDIU A COMUNEI CUZA VODĂ pe ultima luna, verbal, după care supune discuţiei realizările ultimei 
luni, problemele întâmpinate şi solicită propuneri pentru următoarea perioadă. 

 
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, 
Marcu Ion 

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

DATA,       ÎNTOCMIT, 
       jurist Donciu Tonel 

                    08 aprilie 2008 
 


