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Titulatura actului administrativ

Privind privind aprobarea acoperirii definitive din
excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de
funcționare și dezvoltare pe anul 2017 , în exercitiul
financiar 2018 - Primaria comunei Cuza Voda
Privind privind aprobarea utilizării excedentului anual al
bugetului local pe anul 2017, în exercitiul financiar 2018,
Primăria comunei Cuza Vodă.
Privind aprobarea executiei bugetului de venituri si
cheltuieli al Serviciul Public de Alimentare cu Apă Cuza
Voda
Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului
local pe anul 2017, în exercitiul financiar 2018, Serviciul
Public de Alimentare cu Apă Cuza Voda
Privind implementarea proiectului „Achizitie
Buldoexacavator” pe GAL Constanța Centru.
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiţie: „Achizitie Buldoexcavator”
Privind implementarea proiectului „Dotare Centru zi pentru
copiii proveniti din populatia roma si alte categorii
defavorizate” pe GAL Constanța Centru.
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului „Dotare Centru zi pentru copiii proveniti din
populatia roma si alte categorii defavorizate” pe GAL
Constanța Centru.
privind aprobarea inchirierii unui spatiu de la Consumcoop
Basarabi
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Privind închirierea suprafeței de 0,779 ha către RAJDP
Constanța.
Privind aprobarea introducerii în domeniul privat al
comunei Cuza Vodă a suprafetei de 2352 mp strada
Medgidiei nr. 30
Privind vânzarea prin negociere directă din domeniul privat
al comunei Cuza Vodă a suprafeței de 2352 mp, strada
Medgidiei nr. 30.
Privind aprobarea introducerii în domeniul privat al
comunei Cuza Vodă a suprafetei de 846 mp strada Livezii
nr. 7
Privind vânzarea prin negociere directă din domeniul privat
al comunei Cuza Vodă a suprafeței de 846 mp strada Livezii
nr.7
Privind aprobarea unui ajutor financiar dl. Ion Cornel
Privind acordarea unui ajutor financiar dl. Căldăraru Vasile.
Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și
cheltuieli al comunei Cuza Vodă, aferent trimestrului IV,
anul 2017.
Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și
cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și
Canalizare Cuza Vodă.
Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2018 al comunei Cuza Vodă, judetul Constanța.
Privind aprobarea listei de investiții pe anul 2018 a
comunei Cuza Vodă, județul Constanța.
Privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pe
anul 2018 al Primăriei comunei Cuza Vodă.
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Serviciul Public de Alimentare cu Apă Cuza Voda pe anul
2018.
Privind aprobarea Programul anual achiziții publice pe anul
2018 al Serviciul Public de Alimentare cu Apă Cuza Voda
Privind aprobarea pierderilor tehnologice pentru sistemul
de alimentare cu apă în anul 2018 din cadrul Serviciul
Public de Alimentare cu Apă Cuza Voda
Privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a cimitirului de pe raza comunei Cuza Vodă,
județul Constanța
Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes
local pe anul 2018 repartizarea orelor de munca prestate
lunar de catre persoanele apte de munca din cadrul
comunei Cuza Vodă, beneficiare de VMG
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41/16.02.2018

Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Cuza
Vodă pentru perioada 2018-2020.
Privind aprobarea Rapoartelor de inventariere și casare
mijloace fixe și obiecte de inventar ale Primăriei comunei
Cuza Vodă la 31 decembrie 2017
Privind aprobarea Rapoartelor de inventariere și casare
mijloace fixe și obiecte de inventar ale Serviciului Public de
Alimentare cu Apă și Canalizare Cuza Vodă.
Privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a compartimentului de asistență socială
organizat la nivelul comunei Cuza Vodă.
Privind aprobarea Acordului/Contractului de muncă încheiat
între uat Cuza Vodă, reprezentat de primar și salariații funcționari publici și personal contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului și din cadrul
Serviciului Public de alimentare cu apă și canalizare,
reprezentați prin Sindicatul Tomis.
Privind aprobarea unor fonduri pentru procurare de lapte
praf pentru minora Anghelescu Andreea-Natalia.
Privind însușirea Raportului de evaluare a unui lot de teren
de 7790 mp situat în zona statiei de asfalt a RAJDP
Constanța.
Privind însușirea Deciziei nr. 51/20.12.2017 emisă de
Camera de Conturi Constanța.
Privind avizarea/aprobarea documentațiilor de atriburire a
contrcatelor de delegare prin concesiune, a gestiunii
serviciului de salubrizare aferente proiectului ,,Sistem de
management integrat al deseurilor în județul Constanța”
Privind dezmembrarea unui teren aparținând domeniului
privat al comunei Cuza Vodă.
Privind revocarea HCL nr. 91/31.10.2017 privind
introducerea în domeniul privat al comunei Cuza Vodă, a
suprafeței de 190,5 mp str. Medgidiei nr. 4
Privind revocarea HCL nr. 92/31.10.2017 privind vânzarea
prin negociere directă din domeniul privat al comunei Cuza
Vodă, a suprafeței de 190,5 mp str. Medgidiei nr. 4
Privind introducerea în domeniul privat al comunei Cuza
Vodă, a suprafeței de 190 mp str. Gutuiului nr. 3
Privind vânzarea prin negociere directă din domeniul privat
al comunei Cuza Vodă, a suprafeței de 190 mp str.
Gutuiului nr. 3
Privind însușire matricolă pentru anul 2018 și listă rămășiță
persoane fizice și persoane juridice la 31 decembrie 2017.
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Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Cuza Vodă pe anul 2018
Privind aprobarea planului urbanistic general al comunei
Cuza Vodă si a regulamentului local de urbanism
Privind înfiintarea si organizarea Serviciului de iluminat
public al comunei Cuza Vodă, judetul Constanta
Privind aprobarea sumelor obligatiilor fiscal accesorii ce vor
fi achitate către fondul de garantare a creditelor pentru
intreprinderi mici si mijlocii SA
Privind alocarea de sume în vederea efectuării plătilor
conform sentintei civile nr. 1928/15.12.2014 în dosarul nr.
535/118/2014 definitivă prin decizia civilă nr.
971/27.10.2015
Privind alocarea unor fonduri pentru reparatii drumuri si
amenajarea parcari la institutii publice (Scoala. Generală
nr.1) Cuza Vodă, Camin cultural
Privind aprobarea unor fonduri pentru reabilitarea sala de
gimnastica din Cadrul Scolii Gimnaziale nr.1 Cuza Vodă,
judetul Constanta
Privind aprobarea unor fonduri pentru amenajarea spatiu
joaca copii
Privind necesitatea si oportunitatea initierii de către
Consiliul Judetean Constanta a programului judetean de
dezvoltare prin sustinerea învatamântului prescolar , primar
si gimnazial din mediul rural al judetului Constanta în
perioada 2018-2019
Privind darea în administrare a unor bunuri mobile si
imobile proprietate publică a UAT Cuza Vodă către Scoala
Gimnazială nr.1 Cuza Vodă
Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si
schimbarea denumirii unui obiectiv unitate de invatamant
preuniversitar iunclus in Programul Național de Dezvoltare
Locală (PNDR II) perioada 2017 -2020 Obiectiv investiții
,, Lucrări de construcție gradiniță cu program prelungit 3
grupe și împrejmuire teren în localitarewa Cuza Vodă,
județul Constanța”
Privind asigurarea resurselor financiare de la bugetul local
pentru realizarea obiectivului de investiții ,, ,, Lucrări de
construcție gradiniță cu program prelungit 3 grupe și
împrejmuire teren în localitatea Cuza Vodă, județul
Constanța”
Privind organizarea rețelelor școlare a unităților de

învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul școlar
2018-2019 pe raza comunei Cuza Vodă
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55/27.04.2018

Privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui
teren în suprafață de 10,26 ha situat în extravilanul
localității Cuza Vodă, parcela CA 113, având nr. cadastral ..
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56/27.04.2018

Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor
de urgență altele decât cele prevăzute de art. 28 din Legea
nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare
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57/27.04.2018

Privind alocare fonduri pentru amenajare teren sport și
turnare covor asfaltic
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58/27.04.2018

Privind alocare fonduri pentru asfaltare alei cimitir
Cuza Voda.
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59/27.04.2018

Privind prelungire contract de închiriere teren strada
Medgidiei nr. 29A
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60/27.04.2018

Privind însușire Raport privind activitatea asistenților
personali desfășurată în semestrul II al anului 2017.
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61/27.04.2018
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62/27.04.2018

Privind aprobarea unor fonduri pentru achizitionare
combustibil necesari la lucrarea de pietruire drumuri
comunale.
Privind modificarea și completarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al comunei Cuza Vodă,
județul Constanța
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66/25.05.2018
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67/25.05.2018

Privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru sfințirea Bisericii
Ortodoxe din Cuza Voda
Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Cuza Vodă pe anul 2018
Privind realizarea exercitiului bugetar la 31 martie 2018
Privind aprobarea plății penalităților de întârziere către
RAJDP în sumă de 42 212,64 lei și plata să fie supăortată de
către instituție
Privind realizarea inventarierii patrimoniului public și privat
al comunei Cuza Vodă (mijloace fixe, obiecte de inventar)
analiza cost 231, imobilizări în curs de execuție, identificarea
tuturor lucrărilor și serviciilor inregistrate în contabilitate,
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80/16.07.2018

81

81/16.07.2018

82

82/16.07.2018

identificarea tuturor lucrărilor și serviciilor cu procese
verbale de recepție și înregistrate în contabilitate pentru
perioada 2015-2017. Autorizarea ordonatorului principal de
credite pentru semnarea contractului de prestări servicii
Privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru premierea
elevilor fruntași
Privind stabilirea indicatorilor în vederea revizuirii zonării
fiscale a teritoriului comunei Cuza Vodă, județul Constanța.
Privind alocarea unor fonduri pentru transport copii la
Parcul de agrement Aqua Magic Constanța.
Privind aprobarea Regulamentului de acordare a
voucherelor de vacanță în anul 2018
Privind împuternicirea primarului uat Cuza Vodă pentru a
semna documentele de vanzare-cumpărare prin negociere
directa a terenului în suprafață de 7790 mp către RAJDP
Constanța.
Privind aprobarea înființării Consiliului Consultativ
Cetățenesc în cadrul proiectului ,,Măsuri integrate pentru
comunitate - cod SMIS 2014+: 103133
privind revocarea hotărârilor Consiliului Local nr. 89, 90
din 31.10.2017
privind revocarea hotărârilor Consiliului Local nr. 93 și 94
din 31.10.2017.
privind alcordarea unui ajutor financiar dl. Monea Nicolae
pentru procurarea unei proteze de coapsa
privind rectificarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu
Apă și Canalizare, Cuza Vodă, sursa G.
privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 55/2018 privind
aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în
suprafață de 10,26 ha situat în extravilanul localității Cuza Vodă,
parcela 113/1, având nr. cadastral 101729.
privind aprobarea Studiului de oportunitate privind
concesionărea prin licitație publică a unui teren în suprafață de
10,26 ha situat în extravilanul localității Cuza Vodă, parcela
113/1, având nr. cadastral 101729.
privind aprobarea Raportului de evaluare privind concesionarea
prin licitație publică a unui teren în suprafață de 10,26 ha situat în
extravilanul localității Cuza Vodă, parcela 113/1, având nr.
cadastral 101729.
privind aprobarea Caietului de sarcini privind concesionarea prin
licitație publică a unui teren în suprafață de 10,26 ha situat în
extravilanul localității Cuza Vodă, parcela 113/1, având nr.
cadastral 101729.
privind aprobarea membrilor Comisiei de evaluare privind
concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de

10,26 ha situat în extravilanul localității Cuza Vodă, parcela
113/1, având nr. cadastral 101729.
Privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren
în suprafață de 10,26 ha situat în extravilanul localității Cuza
Vodă, parcela 113/1, având nr. cadastral 101729.
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Privind aprobarea introducerii suprafeței de 984,00, strada
Migdalului nr. 43 în domeniul privat al comunei Cuza Vodă,
judetul Constanța.
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85/16.07.2018

Privind vanzarea prin negociere directă din domeniul privat al
comunei Cuza Vodă, judetul Constanța, a suprafeței de 984,00
mp situat în strada Migdalului nr. 43
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92/31.08.2018

93

93/31.08.2018
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95/25.09.2018
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96/25.09.2018
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97/25.09.2018
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98/25.09.2018

Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli
aferente trimestrului II, anul 2018 al comunei Cuza Vodă;
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Cuza Vodă pe anul 2018
Pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților
prersonali desfășurată în semestrul I - 2018 angajați ai Primăriei
comunei Cuza Vodă
Privind însușire Raport de activitate pe semestrul I -2018 al SPAC
Cuza Vodă
Privind luarea la cunoștință a cererii dl. Oprișan Nicolae - șef
serviciu de încetare a contractului de muncă la Serviciul Public de
Alimenatre cu Apă și Canalizare Cuza Vodă.
Privind înscrierea echipei de fotbal ,,Viitorul Cuza Vodă” în
campionatul județean 2018-2019
Privind aprobarea introducerii suprafeței de 799,19 mp strada
Cireșului nr. 26 în domeniul privat al comunei Cuza Vodă, județul
Constanța.
Privind aprobarea vânzării prin negociere directă a suprafeței de
799,19 mp, strada Cireșului nr. 26 din domeniul privat al comunei
Cuza Vodă, județul Constanța
Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Cuza Vodă pe anul 2018;
Privind alocarea unor fonduri privind procurarea
materiale/carburanți pentru sezonul rece
privind aprobarea Studiului de oportunitate și caiet de sarcini
pentru obiectivul : Concesionare a unui teren trup intravilan,
situat în comuna Cuza Vodă, județul Constanța cu destinația ,,
Servicii de îngrijire a animalelor de companie”
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cuza Vodă
pentru anul 2019.
privind aprobarea introducerii suprafeței de 293 mp, strada
Vișinului nr. 24 în domeniul privat al comunei Cuza Vodă, judetul
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99/25.09.2018

100 100/25.09.2018

101 101/25.09.2018

102 102/25.09.2018

103 103/25.09.2018

104 104/25.09.2018
105 105/25.09.2018

106 106/30.10.2018
107 107/30.10.2018
108 108/30.10.2018
109 109/30.10.2018

110 110/30.10.2018

111 111/30.10.2018

112 112/30.10.2018
113 113/30.10.2018

Constanța.
privind vanzarea prin negociere directă din domeniul privat al
comunei Cuza Vodă, judetul Constanța, a suprafeței de 293 mp,
strada Vișinului nr. 24 în domeniul privat al comunei Cuza
Vodă, judetul Constanța.
privind aprobarea introducerii suprafeței de 1477 mp, strada
Castelu nr. 6 în domeniul privat al comunei Cuza Vodă, judetul
Constanța
privind vanzarea prin negociere directă din domeniul privat al
comunei Cuza Vodă, judetul Constanța, a suprafeței de 1477 mp,
strada Castelu nr. 6 în domeniul privat al comunei Cuza Vodă,
judetul Constanța.
privind anularea hotărârilor de Consiliu Local nr. 38/18.10.2007,
24/14.04.2008, 62/19.11.2009, 42/01.09.2011, 33/26.09.2013 și
pozițiilor 1 și 2 din anexa la HCL 48/08.09.2008,
privind anularea unor poziții din procesul verbal de repartizare
loturi gratuit conform HG 777/25.07.2002 pentru familiile
afectate de inundații în perioada 19 - 22 iulie2002.
Privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 0,5 mp catre
SC ENEL Distribuție Dobrogea, teren situat pe str. Campului nr. 71
Privind aprobarea sumei de prefinanțare și plan de achiziții în
cadrul proiectului ,,Măsiri integrate pentru comunitate SMIS
2014: 103133

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Cuza –Vodă pe anul 2018.
Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și
cheltuieli pe trimestrul lll 2018 al comunei Cuza Vodă.
Privind insușirea Raportului de audit pe anul 2017.
Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și
cheltuieli pe trimestrul lll 2018 al Serviciului Public de
Alimentare cu Apă și Canalizare Cuza Vodă .
Privind aprobarea procentului ce determină cantitatea de
apă uzată preluată de rețeaua de canalizare din cantitatea
de apă potabilă consumată pentru utilizatorii Serviciului
Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Cuza Vodă, în
conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din ordinul
Președintelui A.N.R.S.C.NR.88/2007.
Privind modificarea organigramei și ștatului de funcții al
Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Cuza
Vodă.
Privind alocarea unor fonduri pentru întocmirea Plan
Urbanistic Zonal (PUZ).
Privind însușirea procesului verbal de negociere înregistrat
sub nr.6877 din 04.10.2018 și raportul procedurii înregistrat
sub nr. 6882 din 04.10.2018 pentru concesionarea unei

suprafețe de teren proprietate publică extravilan în
suprafață de 102 600 mp în vederea desfășurării activității
de extracție argilă caolinoasă- carieră parcela CA 113/1,
având nr, cadastral 101729.
114 114/30.10.2018 Privind aprobarea dezmembrării lotului nr.4 având nr.
cadastral 101685 în două loturi: Lot 4/1 din suprafața de
12778 mp și Lot 4/2 in suprafață de 5000 mp .
115 115/30.10.2018 Privind aprobarea concesionării în două loturi: lot 4/1 în
suprafață de 12778 mp și lot 4/2 în suprafață de 5000 mp.
116 116/30.10..2018 Privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 20 mp teren
pentru amplasarea unui chioșc în incinta Scolii Gimnaziale
nr.1 Cuza Vodă.
117 117/30.10.2018 Privind aprobarea membrilor în Consiliul de Administrație
al Școlii Gimnaziale nr.1 Cuza Vodă.
118 118/30.10.2018 Privind aprobarea introducerii suprafeței de 4577 mp,
strada Cireșului nr. 16 în domeniul privat al comunei Cuza
Vodă, județul Constanța.
119 119/30.10.2018 Privind aprobarea vânzării prin negociere directă a
suprafeței de 4577 mp, strada Cireșului nr.16 din domeniul
privat al comunei Cuza Vodă, județul Constanța .
120 120/30.10.2018 Privind aprobarea introducerii suprafeței de 700 mp, strada
Salciei nr .16 în domeniul privat al comunei Cuza Vodă,
județul Constanța .
121 121/30.10.2018 Privind abrobarea vânzării prin negociere directă a
suprafeței de 700 mp, strada Salciei nr. 16 din domeniul
privat al comunei Cuza Vodă, județul Constanța.
122 122/30.10.2018 Privind aprobarea Regulamentului privind procedura de
vănzare directă/negociere a bunurilor imobile din domeniul
privat al comunei Cuza Vodă, județul Constanța.
123 123/30.10.2018 Privind vânzarea prin negociere directă din domeniul privat
al comunei Cuza Vodă a suprafeței de 7790 mp,PS 114/5.
124 124/29.11.2018
Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Cuza –Vodă pe anul 2018.
125 125/29.10.2018 Privind însușirea procesului verbal de negociere cu Regia
Autonomă de Drumuri și Poduri Constanța
126 126/29.10.2018 Privind propunerea de organizare a rețelei școlare a
unităților de învățământ de pe raza comunei Cuza Vodă care
vor funcționa în anul 2019 -2020
127 127/19.12.2018
Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Cuza –Vodă pe anul 2018.
128 128/19.12.2018 Privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor
sociale la nivelul comunei Cuza Vodă pentru perioada 2018
-2020

129 129/19.12.2018

Privind însușirea autoturismului preluat cu titlu gratuit de la
Administrația Prezidențială

130 130/28.12.2018

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale comunei Cuza
Vodă pe anul 2019
Privind aprobarea Strategiei achizițiilor publice pe anul 2019
a comunei Cuza Vodă
Privind aprobarea Planului anual al achizițiilor publice pe
anul 2019 al comunei Cuza Vodă
Privind aprobarea Raportului de evaluare teren
excedentar în comuna Cuza Vodă
Privind aprobarea preluării prin donație a suprafeței de 217
mp și introducerea în inventarul domeniului public,
conform ofertei de donație făcută de dl. Bucur Sorin
Privind introducerea suprafeței de 1152 mp strada Cireșului
nr. 13 în domeniul privat al comunei
Privind vânzarea prin negociere directă a suprafeței de
1152 mp strada Cireșului nr. 13 din domeniul privat al
comunei
Privind stabilirea coeficientului de salarizare, a
indemnizației de hrană și vouchere de vacanță pe anul
2019,pentru aparatul propriu al primarului comunei Cuza
Vodă
Privind stabilirea coeficientului de salarizare, a
indemnizației de hrană și vouchere de vacanță pe anul
2019,pentru Serviciul Public de Alimentare și Canalizare
cu Apă
Privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii
Consiliului Local al comunei Cuza Vodă

131 131/28.12.2018
132 132/28.12.2018
133 133/28.12.2018
134 134/28.12.2018

135 135/28.12.2018
136 136/28.12.2018

137 137/28.12.2018

138 138/28.12.2018

139 139/28.12.2018

