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PROCES . VERBAL

incheiat cu ocazia gedinfei ordinare a Consiliului local al comunei Cuza Vodd
din data de 12 martie 2018

Consiliul local al comunei Cuza Vodi, judetul CIlirasi, a fost convocat in pedinfl ordinarl de

catre primarul comuneiCuza Vodi, dl Cojocaru Marius, prin dispozi{ia nr. 65 / 07.03. 2018 .
Secretarul comunei Cuza Vodi verificl prezenfl consilierilor la sedinta.

Din totalul de L3 consilieri in funcfie sunt prezenfi 13.

Absenfi nemotivat: nu sunt.
Consiliul a fost convocat conform prevederilor legale.
Secretarul comunei consulti membrii consiliului daci au observatii pe marginea procesului

verbal al sedintei ordinare a consiliului local din 06 . 02. 2018 care le-a fost pus la dispozitie .

Conform prevederilor art.42 alin.(S) din Legea nr.21512001, republicatl, cu modificlrile si
completirile ulterioareo Legea administratiei publice locale, secretarul supune votului consilierilor,
procesul verbal al sedintei anterioare. Neexistand observatii, procesul -verbal a fost adoptat in
unanimitate de voturi si semnat de citre presedintele de sedinti. Se mentioneazl faptul cI
hotlririle adoptate in sedinta precedenti precum qi con{inutul procesului verbal de qedinfl se pot
consulta Ia avizierul Consiliului local al comunei Caza Voda si pe pagina sit web:
www. prim ariacuzavod a. ro .

Dl primar propune consiliului includerea pe ordinea de zi a unui nou proiect privind
inregistrarea comunei Caza Voda in Registrul National Electronic pentru plata online a

impozitelor si taxelor locale si revocarea HCL nr. 101 /2017 privind aprobare PUZ, beneficiar
IZOCON SRL . Presedintele de sedinta supune votului completarea ordinii de zi cu aceste proiecte
si toti cei 13 consilieri prezenti sunt de acord .

Presedintele de sedinta, d-na . cons.local Monica Silvia Ceausescu , supune la vot ordinea de
n:

- proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetaral anului 2017 nanul 2018 pentru finantarea
cheltuielilor intitutiilor publice - sursa A - initiator primar ;

- proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017 in anul 2018 pentru finantarea
cheltuielilor intitutiilor publice - sursa E - initiator primar ;

- proiect de hotarare privind aprobarea Programului de achizitii publice si a obiectivelor de investitii pentru
anul 2018 - initiator primar ;

- proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pentru perioada realizarii investitiei, a suprafetei de
2714 mp catre Compania Nationala de investitii S.A. - initiator primar I

- proiect de hotarare privind aprobarea PIJZ- CONSTRIIIREB SEDIU FIRMA SI SPATII DE DEPOZITARE
, UTILAJE AGRICOLE SI CEREALE - in comuna Cuza Vodi , Tarlaua 104/1, parcela 1,2,4, in vederea
eliminarii restrictiilor temporare de construire prevazute in PUG si Regulamentul local de Urbanism ,
proprietar beneficiar S.C. AGROTERAPIA S.R.L.- initiator primarl

- proiect de hotarare privind aprobarea PAZ - Crearea unei unitati noi de productie brichete din resturi
vegetale - in comuna Cuza VodI , sat Ceacu , cvartal 148, parcela l,lot2 in vederea eliminarii restrictiilor
temporare de construire prevazute in PUG si Regulamentul local de Urbanism , proprietar - beneficiar S.C.
IZOCON MC S.R.L.- initiator primarl

- proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii aI aparatului de specialitate al
primarului comunei Cuza Vodi ;

diverse.



Toti consilierii prezenti in nr. de L3 sunt de acord , si au votat ,, pentru" ordinea de n .

- 1. proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetaral anului 2017 in anul 2018 pentru

finantarea cheltuielilor intitutiilor publice - sursa A - initiator primar:
Silion Sandu, contabilul delegat prezinta raportul compartimentului de specialitate ,, financiar-

contabil ,, si explica cum se va utiliza excedentul bugetar al anului 2017 in anul2018 , astfel :

- fi1.136 lei se vor duce la plata ratelor din contractul de modernizare a retelei de iluminat public ,

- 1.600.000 lei sunt bani avansati de AFIR pentru finantarea proiectului ,, modernizare statiiapa,
extindere statie de epurare si retea de canalizare pentru apele menajere , etapa lll ,, ;

- 20.000 lei pentru amenajare refugii - statii de autobuz ;

- 8.000 lei merg la plata consultantei in proiectul ,, infiintare si dotare gradinita in satul Calarasii
Vechi ,, ;

- 55.000 lei vor fifolositi pentru demararea procedurilor de achizitii pentru sistemul de supraveghere
video;

- 10.000leivor asigura plata studiuluitopografic, studiuluigeotehnic in vederea construiriisidotarii
unui nou camin cultural in satul Ceacu .

D-na presedinta de sedinta intreaba : daca achizitionarea camerelor de luat vederise va face prin
incredintare directa si contabilul raspunde ca suma se incadreaza la aceasta modalitate de
achizitionare .

Dl cons Toma Gh. intreaba : cum s-a ajuns la concluzia ca este necesar inca un camin cultural in
comuna, satul Geacu, in curtea scolii noi, in conditiile in care exista unul functional in satul Cuza Vodi si
un altul va fi renovat cu fonduri UE in satul CalarasiiVechi ?

Dl primar raspunde : am depus niste proiecte si am gasit o oferta din partea CNI- Compania
Nationala de Investitii , pe care consider ca nu trebuie s-o refuzam , atata vreme cat investitia va fi
finantata de la bugetul national .

Dl cons. Toma Gh., nu vede aceasta investitie ca pe o oportunitate in beneficiul comunitatii
deoarece la numarul populatiei , mai ales la numarul mic de tineri si copii ai comunei , dumnealui crede ca
cele 2 camine culturale sunt arhisuficiente pentru desfasurarea activitatilor culturale . De asemenea , dl
cons. Toma crede ca un sondaj al populatiei asupra derularii acestei investitii ar irita cetatenii care sigur,
ar dori ca banii cheltuiti astfel fara, rost, sa aiba alta destinatie . ln acelasi context, dl cons. atrage atentia
d-lui primar ca trebuie sa ne gandim nu numai la ridicarea unei cladiri, care oricum va fi ascunsa in curtea
scolii , cisi la cheltuielile cu intretinerea acesteia si obligatia autoritatii locale de a nu-ischimba destinatia
timp de 15 ani , asa cum reiese din proiectul propus . Mai mult, daca dupa terminarea investitiei vor fi
controale in vederea mentinerii si intretinerii cladirii- camin cultural sise va constata ca a fost lasat a in
paragina , amenzile si alte repercursiuni vor fi suportate din bugetul local . Dl cons. Toma Gh. se declara
impotriva demararii acestui proiect si implicit nu este de acord cu alocarea de fonduri pentru aceasta
viitoare investitie.

Dl cons. Loc. Marin Stefan Otto, intreaba : in ce stadiu se afla derularea proiectului privind caminul
cultural de la Calarasii- Vechi pentru ca dumnealui ar fi aflat ca acesta ar fi picat.... Dumnealui , nu este de
acord cu consumarea banilor pe un alt proiect - camin cultural .

Dl primar raspunde : daca ne-am fi miscat mai repede cu documentele in primarie , acum eram in
taza de licitatie .

Dl cons. Popa Adrian , se declara , de asemenea, impotriva consumarii bugetului pentru caminul
cultural din satul Ceacu .

Proiectul de hotarare este supus la vot de catre presedintele de sedinta si
Din nr. Total de consilieri prezenti, 13, sunt de acord 10 si au votat,, pentru ,, iar

proiectul devine HOTARAREA NR. 16 / 12.03.2018 .

- 2. proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017 in anul 2018 pentru finantarea
cheituielilor intitutiilor publice - sursa E - initiator primar :

Silion Sandu explica consiliului ca cei 46.252Iei reprezinta sume incasate la apa si ca aceasta

suma va fi utilizata pentru sectiunea de functionare , cu aceeasi destinatie - cheltuieli pentru
alimentarea comunei cu apa iar alin.2 la proiect privind acoperirea golurilor de casa, dupa ce a

fost intrebat de catre d-na presedinte, a tinut sa precizeze ca va fi eliminat.
Toti consilierii prezenti in nr. de 1,3 sunt de acord si au votat,, pentru ,, iar proiectul

devine HOTARAREA NR. 17 / 12.03.2018.



- 3. proiect de hotarare privind aprobarea Programului de achizitii publice si a obiectivelor de

investitii pentru anul2018 - initiator primar:
Contabiiul delegat, prezintalista cu obiectivele de achizitii propuse pentru anul2018, suma estimata

si sursa de finantare : din bugetul local , national sau / si fonduri europene .

Secretarul comunei intervine facand urmatoarea observatie : proiecful de hotarare nu este

fundamentat dupa cum cerprevederile Legii nr.273 I 2006 privind Finantele publice locale x da citire

art. 41 -46 , si anume nu sunt indeplinite conditiile legale pentru includerea respectivelor investitii in

proiectul de buget al acestui an. Programul de investitii al anului 2018 trebuia propus/ aprobat odata

cu hotararea de aprobare a bugetului local pe anul 2018 ca anexa la Bugetul local I art. 26 alin 6la
Legea 2731 2006. Dintre conditiile si informatiile obligatorii , secretarul comunei aminteste ca

lipsesc : procedura careurmeaza sa fie aplicatapentru achizitionare, data estimapentru inceperea si

terminarea lucrarii / procedurii, persoana responsabila , clasificarea investitiilor pe categorii : produse

/ bunuri , servicii si lucrari , alte informatii financiare si nefinanciare dar cel mai important document

care trebuie sa preceada o investitie si includerea ei in Programul de investitii a celor bugetate anul

acesta este realizarea documentatiei tehnico-economica inainte de a fi propuse in program .

Contabilul raspunde acestei interventii : poate d-na secretar aaitat ca au fost aprobate documentatiile

tehnico- economice anul trecut pentru investitiile de anul acesta .

Secretarul afirmaca acele documentatii au fost aprobate pentru marile investitii cu fonduri de la

bugetul national sau comunitar dar ca orice achizitre propusa si efectuata din bugetul local presupune

o previziune , o fundamentare , fie ea, si o mica lucrare de zugravttperetii scolii , ca si exemplu .

Secretarul avertizeaza, in continuare, cala un eventual control din partea curtii de conturi , aceste

aspecte pot fi controlate . Astfel ,hotararea ce va fi aprobata se va referi la o lista a obiectivelor de

investitii si nu la un program de investitii .

Contabilul se apara spunand ca nu are timp pentru afape atateahartii , calegea cere multe dar pentru

a merge repede treabatrebuie sa facem compromisuri .

In acest moment , se creezatensiune in sala si mai multi consilieri se arata nemultumiti de

observatiile cu privire la legalitate facute de secretarul comunei . Dl cons. Popa Adrian se adreseaza

secretarului comunei cu replica : ,, cine esti dumneata , te uezi desteapta , faci referate primarului ,

cine iti da dreptul , esti o incompetent& ...,,

Dl . cons . Toma intervine pentru a calma spiritele si aduce in atentia consiliului ca secretarul comunei
are dreptate in atentionarea privind buna fundamentare a cheltuirii banului public pentru orice
investitie oricat de mica.
Dumnealui intreaba daca sunt asigurati banii pentru salarii personalului pana la sfarsitul anului .

Contabilul raspunde ca sunt .

Toti consilierii prezenti in nr. de 13 sunt de acord cu Lista obiectivelor de investitii si au votat ,, pentru ,, iar
proiectul devine IIOTARAREA NR. l8 I 12.03.2018 .

- 4. proiect de hotarare nrivind darea in folosinta sratuita. pentru perioada realizarii investitiei. a suprafetei de

2714 mp catre Compania Nationala de investitii S.A. - camin cultural in satul Ceacu - initiator primar

Cconsilierii locali in nr. de 10 sunt de acord si au votat o, pentru,, iar proiectul devine HOTARAREA NR. 19 /
12.03.2018 . Impotriva sunt : Toma Gh .o Marin Stefan Otto si o abtinere : Popa Adrian .

- 5. proiect de hotarare privind aprobarea PUZ- CONSTRUIREB SEDIU FIRMA SI SPATII DE

DEPOZITAITE . UTILAJE AGRICOLE SI CEREALE - in comuna Cuza Vodd . Tarlaua 104/1. parcela 1.2.4.

in vederea eliminarii restrictiilor temporare de construire prevazute in PUG si Regulamentul local de

Urbanism. proprietar beneficiar S.C. AGROTERAPIA S.R.L.- initiator primar:

- 6 . proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - Crearea unei unitati noi de productie brichete din resturi
vegetale - in comuna Cuza VodI . sat Ceacu . cvartal 148" parcela 1.. lot 2 in vederea eliminarii restrictiilor
temporare de construire prevazute in PUG si Regulamentul local de Urbanism . proprietar - beneficiar S.C.

IZOCON MC S.R.L.- . initiator primar
D-na presedinte de sedinta intreaba : de ce se ia in discutie din nou PUZ pentru beneficiarul Izocon care a fost

odata aprobat in luna decembrie 2017 .



- 7 . Secretarul comunei raspunde : serviciul verificarea legalitatii actelor din Prefectura Calarasi ne-a solicitat
revocarea HCL nr. 101 / 14 12 2017 pentru lipsa respectarii procedurii de publicare a actelot administrative .

conform art. 7 din Lesea nr. 52l 2003 priyind transparenta decizionala in administratia publica . Aceasta

procedura se afla in responsabilitatea d- lui Birsan Marcel , ca atributie de serviciu , functionar public, care si

la ora la care vorbim se afla in birou in stare de ebrietate .

Presedintele de sedinta supune la vot revocare si Toti consilierii in numar de 13 voteaza ,, pentru ,, revocarea HCL

nr. 101 t 20ri care devine HCL nr. 20 I 12.03. 20018 .

De asemenea, supune la vot cele doua PUZuri dupa ce a fost citit Raportul informarii si consultarii publicului
pcntTu - CONSTRI,TREB SEDIU FIRMA SI SPATII DE DEPOZTARE 

' 
UTILAJE AGRICOLE SI CEREALE

- in comuna Cuza Vodi , Tarlaua 104/10 parcela 1,2,4, in vederea eliminarii restrictiilor temporare de construire
prevazute in PUG si Regulamentul local de Urbanism , proprietar beneficiar S.C. AGROTERAPIA S.R. si -
Crearea unei unitati noi de productie brichete din resturi vegetale - in comuna Cuza VodI , sat Ceacu , cvartal
148, parcela lrlot 2 in vederea eliminarii restrictiilor temporare de construire prevazute in PUG si Regulamentul

local de Urbanism, proprietar - beneficiar S.C. ZOCON MC S.R.L.
Presedintele de sedinta supune la vot , pe rand , aprobarea celor 2 PIJZ-uri si Toti consilierii in numar de 13

voteaza,, pentru ,, aceste proiecte care devine HCL nr. 21r 22 / 12. 03.20018 .

- 8. proiect de hotarare privind modificarea organieramei si statului de functii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Cuza Vodi:

Secretarul comunei explica consiliului ca exista o schimbare in structura aparatului , in sensul

ca unul dintre muncitorii necalificati , in urma obtinerii unei diplome trebuie sa fie promovat si

schimbat intr-un alt loc de munca pentru care s-a specializat - buldoexcavator .

Dl primar aminteste secretarului ca angajatul in carrza, ar fi absolvit cursul de calificare de la
sfarsitul anului trecut si nu a fost, nici pana acum, promovat.
Secretarul comunei puncteaza prevederea legala potrivit careia , inainte de a face cheltuielile ,

mai ales cu salariile, trebuie sa existe prevedere bugetara iar in acest ca, aceasta apare in
buget, incepand cu luna aprilie 2018.
Presedintele de sedinta supune la vot revocarea si Toti consilierii in numar de 13 sunt de acord cu aceste proiecte

care devine HCL nr. 23 / 12.03.20018 .

9. proiect de hotarare privind inreqistrarea comunei Cuza Voda in Registrul National Electronic
pentru plata online a impozitelor si taxelor locale prin card.
Presedintaele de sedinta supune votului si toti consilierii prezenti , in numar de 13 , voteaza ,,

pentru ,, acest proiect care devine HCL nr. 24 I 12.03. 20018 .

diverse.
D- na presedinte de sedinta , Monica Ceausescu, este foarte nemultumita de faptul ca vede si aude
despre exista unor tensiuni in primarie intre angajati , considerand ca lucrurile ar trebui sa se

rezolYe in colectiv
Dl. primar ar dori sa fie colectivul ca o familie dar aude ca se vorbeste pe la spate desi, au fost
marite salariile .

Dl cons. Popa Adrian nu este de acord cu atitudinea unor angajati care se cred mai invatati , ca

daca lucrurile nu merg bine va fi acuzat primarul iar daca exista o problema cu Birsan Marcel sa

fi,e rezolvata .

Nemaifiind discutii cu privire la cele prezentate, sedinta se declari inchisl.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal in 3 (trei) exemplare, din care unul pentru
afisare - conform legii, unul pentru inaintare Ia Institutia Prefectului - Judetul Cilirasi si unul
pentru dosarul sedintei ordinare de azi- 12 marhe 2018.

inte de qedinfio
Silvia CEAaSESCa

comunel ,
ia RUSEN

iNrocwut,


