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PROCES  -  VERBAL 

încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Cuza Vodă 
din data de 07 mai 2008 

 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Achim Gelu, preşedinte de şedinţă nou ales conform prevederilor 
legii nr.215/2001, în prezenta şedinţa, prin vot liber exprimat. 
Din totalul de 11 consilieri sunt prezenţi 08. 
La şedinţă, fiind publică, mai participă şi alte persoane / invitaţi: dl. preot paroh Popa Marian, dl. Ruse 
Dumitru şi dl. Mitu Traian – cetăţeni al comunei Cuza Vodă, sat Ceacu. 
Absenţi: Deiu Marian, Robuleţ Gheorghe şi Ceauşescu Luminiţa. 
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 4 puncte. Se primesc şi propuneri pentru 
punctul „diverse”, ordinea de zi fiind aprobată în următorul format: 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2008. 
2. Proiect de hotărâre privind acordarea de tichete cadou. 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor preţuri minime pentru închirierea unor imobile din domeniul 

public al comunei Cuza Vodă, judeţul Călăraşi. 
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui spaţiu medical – cabinet plus anexe – cu titlu gratuit, pe 

perioadă determinată, unui medic specialist în medicina de familie. 
5. Măsuri organizatorice – statutul aleşilor locali (încetare mandate consilieri locali). 
6. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomei de fidelitate şi a unui premiu în valoare de 500 lei, din 

bugetul local pe anul 2008, cuplurilor din Cuza Vodă care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani 
de căsătorie neîntreruptă. 

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi, astfel: 
Pct.1. 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. 22. 

Pct.2. 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 Generale cu clasele I – VIII Cuza Vodă şi, 
având în vedere acordarea de tichete cadou atât cadrelor didactice cât şi funcţionarilor primăriei, se propune 
acordarea tichetelor la următoarele ocazii/sărbători: „Sfintele paşti”, „Ziua copilului” (1 iunie), Ziua naţională a 
României” (1 decembrie) şi „Crăciunul” (25 decembrie). Se dezbate pe marginea caracteristicilor proiectului 
de hotărâre. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi.  Hot. nr. 23. 

Pct.3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor preţuri minime pentru închirierea unor 
imobile din domeniul public al comunei Cuza Vodă, 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. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi.  
Hot. nr. 24. 

Pct.4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui spaţiu medical – cabinet plus anexe – cu titlu 
gratuit, pe perioadă determinată. 

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. 25. 

Pct.5. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier 
local – Flangea Niculina. 

Se verifică dacă există raport de specialitate la proiect, conform art. 12, alin.(2) din Legea nr. 
393/2004. Acestea fiind depuse la dosarul de şedinţă se trece la discutarea proiectului pe articole. Se ia act 
de incompatibilitatea constatată în urma depunerii candidaturii din partea altui partid. Se dă citire demisiei 
depuse de doamna Flangea Niculina. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de 
voturi.  Hot. nr. 26. 

Pct.6. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier 
local – Robuleţ Gheorghe. 

Se verifică dacă există raport de specialitate la proiect, conform art. 12, alin.(2) din Legea nr. 
393/2004. Acestea fiind depuse la dosarul de şedinţă se trece la discutarea proiectului pe articole. Se ia act 
de incompatibilitatea constatată în urma depunerii candidaturii din partea altui partid, în acest caz operând, 
conform legii, demiterea de drept a consilierului local Robuleţ Gheorghe. În urma discuţiei se supune la vot 
şi se aprobă în unanimitate de voturi.  Hot. nr. 27. 

Pct.7. Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Fidelitate” şi a unui premiu în 
valoare de 500 lei, din bugetul local pe anul 2008, cuplurilor din Cuza Vodă care au împlinit sau 
împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. 

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. 28. 

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, 
Achim Gelu 

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

 

 

 

 

DATA,       ÎNTOCMIT, 
       jurist Donciu Tonel 

                    07 mai 2008 


