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PROCES  -  VERBAL 
 

încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Cuza Vodă 
din data de 31 ianuarie 2007 

 
 
 
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna Simion Gabriela, preşedinte de şedinţă ales conform 
prevederilor legii nr.215/2001 încă din şedinţa precedentă. 
Din totalul de 12 consilieri sunt prezenţi 12. 
La şedinţă, fiind publică, mai participă şi alte persoane / invitaţi: dl. preot paroh Popa Marian – invitat, dl. 
Voinea Gheorghe, şeful postului de poliţie - invitat. 
Absenţi: -. 
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 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 8 puncte. Se primesc şi propuneri pentru 

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

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006 – echilibrare. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce se pot obţine din 

vânzarea şi utilizarea bunurilor mobile şi imobile ale gospodăriilor populaţiei. 
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui spaţiu medical – cabinet stomatologic – cu titlu gratuit, pe 

perioadă determinată. 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor chirii pentru utilizarea spaţiului de pe domeniul public. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclaturii stradale pentru satele componente ale comunei Cuza 

Vodă. 
7. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui spaţiu în vederea înfiinţării unei farmacii. 
8. Diverse. 

a. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor locale şi serviciilor publice de interes local pentru anul 
2007. 

b. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului în 
suprafaţă de 17,00 ha, situat în comuna Cuza Vodă, sat Ceacu (T.85), judeţul Călăraşi. 

 

 
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 
2006 – echilibrare. 

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. 1. 

 
Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru 

anul 2007. 
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 dezbate componenţa bugetului local pe destinaţii, capitole de cheltuieli 
şi venituri, precum şi pe articole detaliate în ceea ce priveşte problemele stringente de interes general. În 
urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 2. 

 
Pct.3. Proiect de hotărâre privind modificarea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce 

se pot obţine din vânzarea şi utilizarea bunurilor mobile şi imobile ale gospodăriilor populaţiei. 
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. 3. 

 
Pct.4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui spaţiu medical – cabinet stomatologic – 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. Se discută pe marginea necesităţii acordării unor facilităţi pentru atragerea 
cadrelor medicale tinere şi de specialitate în comună. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în 
unanimitate de voturi. Hot. nr. 4. 

 
Pct.5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor chirii pentru utilizarea spaţiului de pe domeniul 

public. Neavând un raport de specialitate cu privire la modalitatea de calcul şi valorile necesar a fi aplicate şi 
nici un aviz favorabil al comisiei de specialitate, acest proiect a fost exclus de pe ordinea de zi – pentru 
moment, urmând să se revină într-o şedinţă ulterioară, când se va definitivată documentaţia. 

 
Pct.6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor locale şi serviciilor publice de interes local 
pentru anul 2007 . 

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 propunerilor de modificare la obiect şi se discută asupra 
necesităţii acestor noi posturi: auditor, casier (perceptor) şi şef SVSU. În urma discuţiei se supune la vot şi 
se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 5. 

 
Pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclaturii stradale pentru satele componente 

ale 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 denumirilor propuse de primar împreună cu secretarul 
comunei, numeric, în stil New-York. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. 
Hot. nr. 6. 

 
Pct.8. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui spaţiu în vederea înfiinţării unei farmacii. 

Neavând un raport de specialitate cu privire la modalitatea de calcul şi valorile necesar a fi aplicate şi nici un 
aviz favorabil al comisiei de specialitate, acest proiect a fost exclus de pe ordinea de zi – pentru moment, 
urmând să se revină într-o şedinţă ulterioară, când se va definitivată documentaţia. 

 
Pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a 

terenului în suprafaţă de 17,00 ha, situat în comuna Cuza Vodă, sat Ceacu (T.85), 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 Raportului de Evaluare executat de SC GENERAL EXPERT 



SRL şi Caietului de Sarcini propus pentru organizarea licitaţiei publice. În urma discuţiei se supune la vot şi 
se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 7. 

 
Pct.10. INFORMĂRI, PETIŢII – diverse.  
A. Primarul comunei prezintă verbal un raport privind starea economico-socială a şi de 

mediu a localităţii. Se prezintă beneficiile proiectelor derulate (Controlul poluării în 
agricultură), prezintă potenţialul proiectelor aflate încă în derulare (Proiectul de Dezvoltare 
Rurală) şi enumără proiectele propuse pentru viitor, cele care vor face parte din Strategia 
de dezvoltare scoio-economică ce urmează să fie definitivată. În urma prezentării 
proiectelor face apel la consilierii locali în scopul identificării de noi posibile proiecte, noi 
grupuri-ţintă sau noi necesităţi la nivel local pentru a completa strategia de dezvoltare a 
comunei şi pentru a definitiva studiile locale cu privire la impactul aplicării strategiei. 

B. PETIŢII: Secretarul comunei prezintă spre discuţie petiţia domnului NISTOR GHEORGHE 
prin care acesta reclamă că în zona unde locuieşte nu beneficiază de reţea de alimentare 
cu energie electrică şi solicită să se a măsuri pentru plantarea de stâlpi şi montarea de 
cabluri pentru a se putea racorda la reţeaua publică de alimentare cu energie electrică. În 
urma discuţiilor se dispune comunicarea petentului că „în măsura fondurilor pentru 
investiţii, şi această locaţie va fi luată în discuţie pentru realizarea unei reţele de alimentare 
cu curent electric”. 

 
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 

                    31 ianuarie 2007 
 
 
 
 
 

MEMBRI, 
 

…………… 
……………..……………….. 

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

…………………………………………………………………………. 


