
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CUZA VODĂ 
Adresa: strada 22 nr.36, sat Ceacu, comuna Cuza Voda, jud. Călăraşi 

tel / fax +40 242 339397 sau +40 242 339426 
sit web: www.primariacuzavoda.ro, poştă electronică: primaria_cuza_voda@yahoo.com  

  
 

PROCES  -  VERBAL 
încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Cuza Vodă 

din data de 26 iunie 2009 
 
 

  Consiliul a fost convocat în şedinţă ordinară de primarul comunei Cuza Vodă, ing. Stan Aurel 
Ionel, prin dispoziţia nr. 189 / 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 precedentă, conform prevederilor legii nr.215/2001, la propunerea consilierilor locali, prin 
vot liber exprimat. 
  Din totalul de 13 consilieri sunt prezenţi 9. 
  La şedinţă, deşi este publică, nu mai participă nici o persoană străină. 
  Absenţi: Achim Gelu (motivat – plecat din localitate), Popa Anghel Adrian, Vlăsceanu Vasile, 
Marcu Ion. 
   
  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. 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 aprobarea concesionării către SC ROMTELECOM SA prin atribuire 

directă a suprafeţei de 6 mp necesare instalării echipamentului de telecomunicaţii. 
3. Diverse. 

 

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. 13.  

 
Pct. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării către SC ROMTELECOM 

SA prin atribuire directă a suprafeţei de 6 mp necesare instalării echipamentului de 
telecomunicaţii. 

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 revocarea Hotărârii Consiliului 



local nr. 9 din 29 mai 2009 şi înlocuirea cu prezenta hotărâre. Se supune la vot şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi. Hot. nr. 14.  

 
Pct. 3. Diverse. 
Se prezintă decizia nr. 16/18.06.2009 a Camerei de conturi a judeţului Călăraşi pentru luare 

la cunoştinţă. Se dispune contestarea deciziei de către secretarul comunei în numele Consiliului 
local, conform procedurii şi în termenul legal, o parte din constatări fiind eronate. Hotărârea 
Consiliului local nr. 12 / 2008 privind plata retroactivă a indemnizaţiei de dispozitiv a avut ca scop 
recunoaşterea dreptului de a primi indemnizaţia de dispozitiv pentru funcţionarii din cadrul Primăriei 
comunei Cuza Vodă, drept care nu numai că dăinuie din trecut dar va exista şi pentru viitor. Pentru 
şedinţa viitoare a Consiliului local se vor pregăti materiale în scopul de a supune discuţiei 
clarificarea prevederilor hotărârii nr. 12 / 11.03.2008. 

 
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 

                    26 iunie 2009 
 
 
 

MEMBRI, 
 

…………… 
……………..……………….. 

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

…………………………………………………………………………. 


