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PROCES  -  VERBAL 

încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Cuza Vodă 
din data de 01 octombrie 2007 

 
Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna Flangea Niculina, preşedinte de şedinţă nou ales conform 
prevederilor legii nr.215/2001. 
Din totalul de 12 consilieri sunt prezenţi 9. 
Invitaţi speciali: - . 
Absenţi: Achim Gelu – motivat, Deiu Marian şi Briceag Nicolae. 
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 supune la vot şi se aprobă în 
unanimitate. 

Preşedinte de şedinţă, arată că pe ordinea de zi sunt 6 puncte. Se primesc şi propuneri pentru 
punctul „diverse”, ordinea de zi fiind aprobată în următorul format: 
1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei a  unui teren. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007. 
3. Diverse: 

3.1 Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul 
propriu al primarului şi serviciile publice din subordine. 

3.2 Proiect de hotărâre privind revocarea unor hotărâri ale Consiliului local. 
3.3 Proiect de hotărâre privind revocarea unor prevederi din Acordul / contractul colectiv de 

muncă la nivel de unitate aprobat prin hotărârea Consiliului local nr.23 / 31 mai 2007. 
3.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

aparatului propriu al primarului precum şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din 
comuna Cuza Vodă, Judeţul Călăraşi. 

3.5 Acordarea unor compensaţii băneşti, conform legii, pentru voluntarii SVSU participanţi la 
intervenţii pe teritoriul comunei. 

 

Pct.1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei a unui 
teren. 

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. 38. 

Pct.2. Proiect de hotărâre privind rectificarea 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. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. 
Hot. nr. 39. 

Pct.3.1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al 
aparatului propriu al Primăriei 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. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. 
Hot. nr. 40. 

Pct.3.2. Proiect de hotărâre privind revocarea unor hotărâri ale Consiliului local. 
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. Ia cuvântul şi prezintă conţinutul proiectului şi necesitatea acestuia – jurist 
Donciu Tonel, secretarul comunei Cuza Vodă. Se prezintă hotărârile ce sunt propuse pentru revocare – 
HCL nr.07 / 2007 şi 24 / 2007 amândouă vizând scoaterea la vânzare a terenului în suprafaţă de 17,00 ha 
din islazul comunal în scopul construirii unui cartier de locuinţe. Hotărârile nu s-au putut pune în aplicare 



datorită deficienţelor drept pentru care sunt propuse pentru revocare. În urma discuţiei se supune la vot şi se 
aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 41. 

Pct.3.3. Proiect de hotărâre privind revocarea unor prevederi din Acordul / contractul colectiv 
de muncă la nivel de unitate aprobat prin Hotărârea nr. 23 / 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. Secretarul comunei, subliniază prevederile din anexa la HCL 23/2007 ce 
au fost considerate nelegale de Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ din cadrul 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi. Prin acest proiect se propune revocarea prevederilor art. 11, alin. 
(1), lit. „d” şi art.36 din Acordul / Contractul colectiv de muncă aprobat în anexă la hotărârea Consiliului local 
nr. 23 / 2007. În urma discuţiei se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi. Hot. nr. 42. 

Pct.3.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
aparatului propriu al Primarului precum şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. 

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. 43. 

Pct.3.5. Acordarea unor compensaţii băneşti, conform legii, pentru voluntarii SVSU 
participanţi la intervenţii pe teritoriu comunei. 

Se ia act de Nota Raport nr.3.967 / 11.07.2007 întocmită şi depusă de dl. Bădin Nicuşor – şeful 
SVSU cu privire la supunerea spre aprobarea a unor compensaţii băneşti pentru voluntarii participanţi la 
intervenţii şi se aprobă în unanimitate de voturi. Se propune primarului comunei acordarea compensaţiilor 
băneşti din bugetul comunei, conform legii. Hot. nr. 44. 

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, 
Flangea Niculina 

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

DATA,       ÎNTOCMIT, 
       jurist Donciu Tonel 

                    01 octombrie 2007 
 
 
 

MEMBRI, 
 

…………… 
……………..……………….. 

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

…………………………………………………………………………. 


