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Titulatura actului administrative: Hotarâre
Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al
sectiunii de functionare a bugetului de venituri si cheltuieli
al comunei Cuza Vodă din excedentul anului 2014
Privind utilizarea excedentului bugetului local aferent anului
2014, în exercitiul financiar anului 2015
Privind aprobarea excedentului pe sectiunea de dezvoltare
aferent anului 2014
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Cuza Vodă pe anul 2015
Privind aprobarea listei de investiti a comunei Cuza Vodă pe
anul2015
Privind aprobarea programului anual de achizitii publice al
comunei Cuza Vodă pe anul 2015
Privind aprobarea planului de actiuni si lucrări de interes
local pentru anul 2015
Privind
împuternicirea primarului comunei CuzaVodă
Hornet Nicolae de a semna contractul de leasing în vederea
achizitionării unui autoturism
Privind alocarea sumei 35.000 lei pentru Scoala Gimnazială
nr.1 Cuza Vodă
Privind introducerea în domeniul privat al comunei Cuza
Vodă a suprafetei de 1151 mp strada Artarului, nr.27
Privind vânzarea prin negociere directă din domeniul privat
al comunei Cuza Vodă a suprafetei de 1151 mp strada
artarului nr. 27
Privind introducerea în domeniul privat al comunei Cuza
Vodă a suprfetei de 2144mp strada Medgidiei nr. 17
Privind alocarea sumei de 5500 lei catre Biserica Penticostala
,,Emanuel”

Obs

14
15
16
17
18
19
20

14/09.02.2015
15/09.02.2015
16/09.02.2015
17/09.02.2015
18/09.02.2015
19/20.02.2015
20/09.02.2015

21

21/09.02.2015

22

22/09.02.2015

23

23/09.02.2015

24

24/09.02.2015

25

25/09.02.2015

26
27

26/09.02.2015
27/16.02.2015

28

28/16.02.2015

29

29/16.02.2015

30

30/30.03.2015

31

31/30.03.2015

32
33

32/30.03.2015
33/30.03.2015

34

34/30.03.2015

35

35/30.03.2015

36

36/30.03.2015

37

37/30.03.2015

38
39
40

38/30.03.2015
39/30.03.2015
40/30.03.2015

Privind alocarea sumei de 500 lei familiei Dumitru Luminita
Privind alocarea sumei de 500 lei familiei Ion Carol
Privind alocarea sumei de 1000 lei familiei Percu Gheorgghe
Privind alocarea sumei de 2000 lei familiei Boronica Dumitru
Privind alocarea sumei de 500 lei familiei Girlianu Dorian
Privind alocarea sumei de 1000 lei familiei Costea Florin
Privind alocarea sumei de 500 lei/lunar dl. Banciu Cristian ptr.
perioada februarie – iulie 2015
Privind alocarea sumei de 300 lei ajutor inmormantare fam. Stan
Enuta
Privind alocarea sumei de 300 lei ajutor inmormantare fam.
Popoi Ileana
Privind alocarea sumei de 300 lei ajutor inmormantare fam.
Mirciu Stefana
Privind alocarea sumei de 300 lei ajutor inmormantare fam.
Nitescu Mariana
Privind alocarea sumei de 10.000 lei Bisericii Ortodoxe Cuza
Voda
Privind alocareasumei de 10.000 lei bisericii ortodoxe
Privind aprobarea efectuării acţiunii de mediere în vederea
rezolvării pe cae amiabiă a dosarului 1048-256-2014 aflat pe rolu
Tribunauui Constanţa cu termen a 10 martie 2015
Privind aprobarea listei de casare a unor bunuri din inventaru
Primăriei comunei Cuza Vodă
Privind aprobarea repartizării a 10 loturi pentru construcţii
locuinţe sociale
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Cuza Voda pe anul 2015
Privind completarea inventarului domeniului public al comunei
Cuza Voda
Privind completarea inventarului privat al comunei Cuza Voda
Privind introducerea în domeniul privat al comunei Cuza Vodă a
suprafetei de 7790 mp, Ps 114/5
Privind vânzarea prin negociere directă din domeniul privat al
comunei Cuza Vodă a suprafeţei de 7790 mp, Ps 114/5
Privind introducerea în domeniul privat al comunei Cuza Vodă a
suprafetei de 1056 mp, strada Salciei nr. 37
Privind vânzarea prin negociere direct din domeniul privat al
comunei Cuza Vodă a suprafeţei de 1056 mp, strada Salciei nr.
37
Privind alocarea sumei de 25.000 lei către Parohia Ortodoxă
Cuza Vodă
Privind completarea inventarului privat al comunei Cuza Voda
Privind completarea inventarului privat al comunei Cuza Voda

Privind acordarea unui ajutor de înmormântare familiei
Constantin Ion
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Privind incheierea executiei bugetului d venituri si cheltuieli
al comunei Cuza Vodă aferentă anului 2014
Privind aprobarea executiei bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Cuza Vodă aferentă trimestrului I
2015
Privind completarea programului anual de achizitii publice
al comunei Cuza Vodă pe anul 2015
Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico- economici pentru obiectivul de investitii :
,,supraetajare săli de clasă Scoala cu clasele I-VIII Cuza Vodă
Privind introducerea în domeniul privat al comunei Cuza
Vodă
Privind vânzarea prin negociere directă din domeniul privat
al comunei Cuza Vodă a suprafetei de 1352mp , strada
Câmpului nr. 39
Privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de
producator si a carnetelor de comercializare a produselor
din sectorul agricol
Privind aprobarea înființării asociatiei Clubului Sportiv ,,
Viitorul ” Cuza Vodă
Privind aprobarea unui ajutor financiar familiei Banciu
Toader
Privind aprobarea unui ajutor financiar familiei Popa Ioana
Privind aprobarea unui ajutor financiar familiei Cristea Doru
Privind alocarea unor fonduri Scolii Generale nr.1 Cuza
Vodă
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Cuza Vodă
Privind alocarea unor fonduri pentru institutiile de
învățământ si culte de pe raza comunei Cuza Vodă
Privind aprobarea aderării comunei Cuza Vodă, judetul
Constanta în asociatia Grupul de actiune locală Constanta
Centru
Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Cuza Vodă, județul Constanța pe anul 2015
Privind aprobarea elaborării unui SF pentru obiectivul de
investiții ,,Reabilitare și modernizare străzi, comuna Cuza
Vodă”
Privind aprobarea elaborării unui SF pentru obiectivul de investiții
,,Reabilitare și modernizare străzi, comuna Cuza Vodă”
Privind aprobarea elaborării unui SF pentru obiectivul de investiții
,,Extindere rețea de canalizare, comuna Cuza Vodă, județul
Constanța”
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Privind introducerea în domeniul privat al comunei Cuza Vodă, a
suprafeței de 1330 mp din strada Visinului nr. 16
Privind vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 1330 mp
din strada Visinului nr. 16
Privind introducerea în domeniul privat al comunei Cuza Vodă, a
suprafeței de 1780 mp din strada Medgidiei nr. 38
Privind vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 1780 mp
din strada Medgidiei nr. 38
Privind introducerea în domeniul privat al comunei Cuza Vodă, a
suprafeței de 1170 mp din strada Teiului nr. 26
Privind vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 1780 mp
din strada Teiului nr. 26
Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor
comuna Cuza Vodă;
Privind aprobarea contractului de superficie în suprafață dev 9
mp aferent stației SPC Cuza Vodă către COMPET SA
Privind alocarea unor fonduri pentru procurare alimente
persoanelor bonlave de diabet zaharat insulino dependent
Privind instituirea sumelor pentru terenul licitat și neachitat în
termenul prevăzut în caietul de sarcini
Privind alocarea sumei de 35.000 lei către Biserica Ortodoxă Cuza
Vodă
Privind completarea Programului Anual de achiziții publice al
comunei Cuza Vodă per anul 2015

Privind introducerea în domeniul privat al comunei Cuza
Vodă, a suprafeței de 1170 mp din strada Teiului nr. 26
Privind vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 1780
mp din strada Teiului nr. 26
Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a
riscurilor comuna Cuza Vodă;
Privind alocarea de fonduri pentru Biserica Ortodoxă Cuza Vodă
Privind alocarea instalării unui sitem de supraveghere video la
nivelul localității Cuza Vodă
Privind acordarea unui ajutor de înmormântare fam. Stănescu
Duca
Privind acordarea unui ajutor financiar dl. Banciu Cristian
Privind acordarea unui ajutor financiar dl. Pădure Costel
Privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Gheorghe Fana
Privind folosirea microbuzului pentru activități de transport
școlar, sport și turism
Privind predarea LEAJT (fost CAP) pentru alimentare cu energie
erlectrică locuințe din lotizări, zona A,B,C comuna Cuza Vodă
către SC ENEL Distribuție Dobrogea SA
Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Cuza Vodă, județul Constanța pe anul 2015
Privind introducerea in domeniul privat al comunei Cuza Voda, a
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suprafetei de 1352 mp, strada Visinului nr. 12
Privind vanzarea prin negociere directa din domeniul privat al
comunei Cuza Voda, a suprafetei de 1352 mp, strada Visinului nr.
12
Privind aprobarea închirierii suprafeteide 500 mp catre SC
ALESSIA POV TRANS SRL
Privind aprobarea asocierii comunei Cuza Voda cu comunele
Tortoman si Nicolae Balcescu pentru înființarea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitara ,,Valea Dropiei”
Privind alocarea unor fonduri doamnei Tudor Angela
Privind revocarea hotărțrii nr. 58/29.10.2009 privind propunerea
de încadrare a DC 58 în categoria funcțională a drumurilor
județene.

Privind rectificarea bugetului devenituri si cheltuieli al
comunei Cuza Vodă judetul Constanta pe anul 2015
Privind aprobarea executiei bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Cuza Vodă , aferentă trimestrului III
2015
Privind atribuirea denumirilor de străzi de pe raza
administrativ teritorială Cuza Vădă 2015
Privind predarea cu titlu gratuit a suprafetei de 0,64 mp în
vederea plantării unui stâlp electric pe strada Garoafei
Privind rectificarea bugetului devenituri si cheltuieli al
comunei Cuza Vodă judetul Constanta pe anul 2015
Privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2016
Privind functionarea unitătilor de învătământ de pe raza
comunei Cuza Vodă în anul scolar 2016-2017
Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice
din cdrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cuza Vodă pentru anul 2016
Privind alocarea unor fonduri pentru modernizare străzi
dalare rigole si amenajare spatii verzi
Privind modificarea si completarea programului anual de
achizitii publice al comunei Cuza Vodă pe anul 2015
Privind introducerea în domeniul privat al comunei Cuza
Vodăa suprafetei de 708 mp, strada Medgidiei nr.10
Privind vânzarea prin negociere directădin domeniul privat
al comunei Cuza Vodă a suprafetei de 708 mp, strada
Medgidiei nr.10
Privind introducerea în domeniul privat al comunei Cuza
Vodă a suprafetei de 900mp, strada Plopului nr.33
Privind vânzarea prin negociere directă din domeniul privat
al comunei Cuza Vodă a suprafetei de 900mp stada Plopului
nr. 33

104 104/22.12. 2015 Privind întroducerea în domeniul privat al comunei Cuza
Vodă a suprafetei de 1383 mp, strada Câmpului nr. 24
105 105/22.12. 2015 Privind vânzarea prin negociere directă din domeniul privat
al comunei Cuza Vodă a suprafetei de 1383 mp strada
Câmpului nr. 24
106 106/22.12. 2015 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Cuza Vodă pe anul 2015

