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PROCES  -  VERBAL 
 

încheiat cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului local al comunei Cuza Vodă 
din data de 20 februarie 2009 

 
 
 
 

Consiliul a fost convocat în şedinţă de îndată de primarul comunei Cuza Vodă, ing. Stan Aurel 
Ionel, prin dispoziţia nr. 76 / 20.02.2009. 
Convocarea s-a făcut telefonic, în baza art.39, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001, privind 
administraţia publică locală, republicată. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Botea Constantin Gabriel, preşedinte de şedinţă nou 
ales conform prevederilor legii nr.215/2001, în această şedinţă, prin vot liber exprimat. 
 
Din totalul de 13 consilieri sunt prezenţi 12. 
 
La şedinţă, deşi este publică, nu mai participă nici o persoană străină. 
 
Absenţi: Marcu Ion, motivat (are un picior în ghips). 
 
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 2 puncte. Ordinea de zi se 

aprobă în următorul format: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Cuza Vodă, judeţul Călăraşi. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de 
Urbanism aferente comunei Cuza Vodă, judeţul Călăraşi. 

 

Pct.1. Proiect de hotărâre privind modificarea bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunei Cuza Vodă, judeţul Călăraşi. 

 
Se verifică dacă există raport tehnic de la Compartimentul tehnic de specialitate. Acesta fiind 

depus la dosarul de şedinţă se trece la discutarea proiectului pe articole. Se ia în discuţie 
oportunitatea şi legalitatea proiectului de hotărâre, necesitatea modificării unor poziţii din inventarul 
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public fiind stringentă în perspectiva derulării cu succes a unui 
proiect integrat cu finanţare externă. Se dezbate pe marginea caracteristicilor proiectului de 
hotărâre. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi.  Hot. nr. 04. 



 
Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUG şi RLU aferente comunei Cuza Vodă, 

judeţul Călăraşi. 
 
Se ia în discuţie documentaţia PUG şi RLU proaspăt primită de la proiectant, aprobarea 

acesteia fiind de strictă necesitate în contextul accesării de fonduri externe pentru proiectul integrat 
menţionat la pct.1. Se ia act de raportul de specialitate depus de ing. Tudorache Ştefan din cadrul 
Compartimentului Urbanism. Se dezbate pe marginea caracteristicilor proiectului de hotărâre. În 
urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi.  Hot. nr. 05. 

 
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, 
Botea Gabriel Constantin 

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

 

 

DATA,       ÎNTOCMIT, 
       jurist Donciu Tonel 

                    20 februarie 2009 
 
 
 
 
 

MEMBRI, 
 

…………… 
……………..……………….. 

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

…………………………………………………………………………. 


