
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CUZA VODĂ 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aplicarea la ‚‚Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi 
în localităţi’’ şi acordul cu privire la contractarea finanţării unui parc verde nou în comuna CUZA VODĂ 

 
 Primarul comunei Cuza Vodă, judeţul Călăraşi; 
 Având în vedere: 

- necesitatea adoptării unei hotărâri a consiliului local Cuza Vodă privind aplicarea la 
‚‚programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi’’ şi ‚‚acordul cu privire la contractarea finanţării unui parc verde nou în comuna 
Cuza Vodă; suprafaţa de teren pusă la dispoziţie pentru realizarea proiectului; persoana 
desemnată să reprezinte consiliul local Cuza Vodă în relaţia cu Administraţia Fondului pentru 
Mediu până la momentul semnării contractului, respectiv responsabilul de proiect, şi 
împuternicirea expresă a acestuia pentru semnarea contractului; aprobarea studiului de 
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul 
proiectului’’; 

- Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Ghidului de finanţare a 
Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizare de spaţii verzi în 
localităţi nr.1166/17 iulie 2007 şi nr.1912/03 decembrie 2007. 

- Legea nr.215/ (republicată) art.63 alin. (3) lit. c) şi alin.(5), lit. h) privind administraţia publică 
locală; 

- prevederile art.117, lit. „a” din Legea nr.215/2001 (republicată), privind administraţia publica 
locala; 
În temeiul art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 (republicată) privind administraţia publică 
locală, PROPUN PREZENTUL 

PROIECT: 
 

 Art.1. Se aprobă aplicarea la ‚‚Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
realizarea de spaţii verzi în localităţi’’ şi acordul cu privire la contractarea finanţării unui parc verde nou 
în comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi; 
 Art.2. Se aprobă suprafaţa de 11.011 m.p. teren pusă la dispoziţie din domeniul privat al pentru 
realizarea proiectului (identificată conform planului topografic - anexa A), situată în comuna Cuza Vodă, 
sat Ceacu, tarlaua 85/5, parcela 2 cu următoarele vecinătăţi: Nord: strada 12, Est: strada 22, Sud: teren – 
domeniul public al comunei, Vest: Camburu Ştefan. 

Art.3. D-l Toma Gheorghe – primarul comunei Cuza Vodă judeţul Călăraşi este desemnat să 
prezinte consiliul local Cuza Vodă în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu până la momentul 
semnării contractului. De asemenea, este desemnat ca responsabil de proiect şi împuternicit expres pentru 
semnarea contractului. 

Art.4. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de 
investiţii din cadrul Proiectului: ‚‚înfiinţarea unui parc verde, comuna Cuza Vodă, sat Ceacu, judeţul 
Călăraşi’’, - anexa B la prezenta hotărâre. 

Art.5. Secretarul comunei Cuza Vodă va comunica celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 
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