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PROCES  -  VERBAL 

încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Cuza Vodă 
din data de 25 martie 2009 

 
  Consiliul a fost convocat în şedinţă ordinară de primarul comunei Cuza Vodă, ing. Stan Aurel 
Ionel, prin dispoziţia nr. 110 / 20.03.2009. 
  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 Botea Gabriel Constantin, preşedinte de şedinţă ales  
conform prevederilor legii nr.215/2001, în şedinţa din 20.02.2009, prin vot liber exprimat. 
  Din totalul de 13 consilieri sunt prezenţi 12. 
  La şedinţă, deşi este publică, nu mai participă nici o persoană străină. 
  Absenţi: Năbârgeac Ion, motivat, plecat din judeţ în interes de serviciu. 
  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 aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor privind limitele minime şi maxime ale veniturilor 

potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri 
considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale. 

Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea 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. Bugetul este prezentat sumar, prin citirea 
proiectului şi a anexei, de către preşedintele de şedinţă.  

Dl. consilier Marcu Ion solicită clarificări deoarece grupul PNL ar avea de depus 
amendamente la proiectul de hotărâre.  

Dl. Stan Aurel Ionel, primarul comunei, prezintă explicaţii cu privire la bugetul estimat.  
Dl. consilier Vlăsceanu Vaile subliniază că există bugetul de anul trecut ca estimare a unui 

buget viitor.  
D-na consilier Ceauşescu Luminiţa solicită tuturor consilierilor ca discuţiile să se poarte într-

un mod constructiv şi să se acorde încredere specialiştilor din cadrul Primăriei.  
Se propune discutarea şi votarea bugetului pe capitole. Toţi consilierii sunt de acord. 
Dl. consilier Marcu Ion solicită primarului comunei să prezinte detalierea bugetului cu sursele 

acestuia.  
Primarul comunei, dl. Stan Aurel Ionel, explică propunerea de buget, aceasta fiind bazată, în 

parte, pe discuţiile cu un potenţial cumpărător al restului de teren din T.85 unde s-a vândut terenul 
pentru cartierul rezidenţial.  

Dl. consilier Toma Gheorghe punctează că nu se poate discuta pe marginea fondului de 
rulment până nu există clar pus pe hârtie contractul de vânzare - cumpărare a terenului iar banii 



viraţi în contul Primăriei. De asemenea, solicită detalierea pe articole a capitolului de cheltuieli 
„Autorităţi Publice”. În acelaşi timp solicită ca fondul de rulment să fie folosit numai pentru 
infrastructură (drumuri şi trotuare) şi să se aprobe la momentul în care apar proiectele şi nu 
dinainte. 

Dl. Primar Stan Aurel Ionel susţine necesitatea legală a aprobării şi pe capitole de cheltuieli 
a fondului de rulment încă de la aprobarea bugetului. De asemenea, explică sumele necesare 
pentru celelalte capitole – cum ar fi CULTURA – ca strict necesare, având în vedere necesităţile de 
lucrări de renovare ale Căminului Cultural „1 Mai” şi ale lăcaşului de cult „Biserica Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena” din Călăraşii Vechi. 

Dl. viceprimar Olăraşu Mircea ia cuvântul şi susţine necesitatea creării căilor de acces la 
platformele ecologice de gunoi şi, implicit, alocarea de resurse băneşti în acest scop. 

La cererea grupului liberal se detaliază bugetul local, d-na Botea Monica – specialist din 
cadrul compartimentului „Financiar – Contabil”, dând citire detalierii. 

Se supune la vot anexa 1 la proiect şi se aprobă cu unanimitate de voturi pentru. 
Dl. consilier Toma Gheorghe depune ca amendament la proiectul de hotărâre, pentru 

modificarea anexei 2 la proiect – „Venituri şi Cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local”  
propunerea de modificare a părţii de „cheltuieli” astfel: 

Total cheltuieli, din care ………………………………………………..1.960 mii lei, 
Autorităţi………………………………………………………………….1.000 mii lei, 
Cultură ……………………………………………………………………….50 mii lei, 
Servicii de dezvoltare publică …………………………………………....210 mii lei, 
Salubritate ………………………………………………………………….700 mii lei. 
În urma discuţiilor propunerea de amendare a proiectului nu a fost agreată, trecându-se la 

votarea pe articole a anexei 2 a proiectului de hotărâre fără modificări (aşa cum a fost prezentată 
iniţial Consiliului local) – „Venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local”. În urma supunerii 
la vot, cu 7 voturi „pentru” (Popa Anghel Adrian, Vlăsceanu Vasile, Botea Gabriel, Robuleţ 
Gheorghe, Olăraşu Mircea, Ceauşescu Luminiţa şi Simion Gabriela), 3 voturi „împotrivă”(Toma 
Gheorghe, Marcu Ion şi Achim Gelu) şi 2 abţineri (Flangea Nicoleta şi Marcu Nicolescu Florentina) 
proiectul de hotărâre este votat.  Hot. nr. 06. 

Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor privind limitele minime şi 
maxime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ 
categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale. 

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. 07. 

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, 

Botea Gabriel Constantin 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DATA,       ÎNTOCMIT, 
       jurist Donciu Tonel 

                    25 martie 2009 
 
 
 

MEMBRI, 
 

…………… 
……………..……………….. 

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

…………………………………………………………………………. 


