Romania
Judetul Constanta
Primaria Comunei Cuza Voda
Str. Medgidiei nr.58, cod 907041
Tel./Fax (004)0241/811115,
www.primariacuzavodact.ro
Email: primariacuzavodă@gmail. com

2019

Nr. Nr. si data
Crt. actului
1
1/30.01.2019

2

2/30.01.2019

3

3/30.01.2019

4

4/30.01.2019

5

5/30.01.2019

6

6/30.01.2019

7

7/30.01.2019

8

8/30.01.2019

Titulatura actului administrativ: Hotarâre
Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul
bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare și
dezvoltare pe anul 2018, în exercițiul financiar 2019 –
Primăria Cuza Vodă
Privind aprobarea utilizării excedentului anual al
bugetului local pe anul 2018, în exercițiul financiar 2019,
Primăria Cuza Vodă
Privind aprobarea utilizării excedentului anual al
bugetului local pe anul 2018, în exercițiul financiar 2019,
Serviciul Public de Alimentare cu Apă Cuza Vodă
Privind aprobarea Raportului pentru activitatea
asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului
2018
Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes
local pe anul 2019
Privind întocmirea documentației SF, DALI, PT, pentru
proiectul ,, Teren sport acoperit ”
Privind alocare fonduri pentru întocmire documentație
,,Extindere rețea apă potabilă zona nord –vest a localității
Cuza Vodă (străzile donate de familia Bucur)
Privind alocarea unor fonduri pentru construirea de rigole
betonate și amenajare intrări în curți - strada Medgidiei
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17

17/28.03.2019
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21
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22

22/28.03.2019

Privind aprobarea Regulamentului procedură de
acordare de facilități și scutiri la plata impozitelor și taxelor
locale precum și a altor venituri la bugeul local
Privind aprobarea Regulamentului pentru activități
gospodărești, înfrumusețare și păstrarea ordinii și curățenie
în comună
Privind anularea HCL nr. 96 din 25.09. 2018 privind
aprobarea Studiului de oportunitate și caiet de sarcini
pentru obiectivul: ,,Concesionarea unui teren trup
intravilan situat în comuna Cuza Vodă, județul Constanța
cu destinația ,,Servicii de îngrijire a animalelor de
companie”
Privind însușirea inventarului mijloace fixe și obiecte de
inventar la data de 31 decembrie 2018
Privind însușirea listei de casare a mijloacelor fixe și
obiecte de inventar la data de 31 decembrie 2018.
Privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Cuza Vodă .
Privind predarea unor bunuri către Serviciul Public de
Alimentare cu Apă și Canalizare Cuza Vodă .
Privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Ion
Leontina și vacantarea unui post de consilier din cadrul
Consiliului Local Cuza Vodă
Privind validarea mandatului de consilier în cadrul
Consiliului Local Cuza Vodă a domnului Jitaru Constantin
Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și
cheltuieli al comunei Cuza Vodă aferentă trimestrului IV
2018
Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și
cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și
Canalizare pe trimestrul IV anul 2018
Privind aprobarea înlocuirii stemelor și sigiliilor existente
în prezent cu noile modele ale acestora, conform
dispozițiilor Legii 146/2016 pentru modificarea102/1992
privind stema țării și sigiliul statului
Privind stabilirea noilor tarife pentru prestarea serviciilor
de alimentare cu apă și canalizare ce vor fi aplicate de către
Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Cuza
Vodă
Privind însușirea Raportului de inventariere al Serviciului
Public de Alimentare cu Apă Cuza Vodă
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24/28.03.2019
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25/28.03.2019
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28/28.03. 2019
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30/11.04.2019
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31/11.04.2019
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32/19.04.2019
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33/19.04.2019
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34/19.04.2019
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35/19.04.2019
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36/19.04.2019

37

37/19.04.2019

38

38/19.04.2019

Privind hotărâre privind aprobarea noului tarif la apă în
baza art. 291 aliniat 2 din Legea nr. 227/2015 de către
Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Cuza
Vodă
Privind acordarea unui mandat special, ca reprezentant al
comunei Cuza Vodă, în adunarea generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Dobrogea”
Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Cuza Vodă nr.
116/30.10.2018
Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Cuza Vodă nr.
122/30.10.2018
Privind propunerea acordării calificativului la evaluarea
performanțelor profesionale individuale pentru secretarul
comunei pe anul 2018
Privind desemnarea dl. Almasan Daniel ca reprezentant al
Clubului de fotbal
Privind privind alocarea unor fonduri pentru participarea
la Festivalul International Folkloric ,,Kostoski 2019”
Privind anularea H.C.L. nr. 118, 119, 120, 121, 135, 136 din
2018
Privind desemnarea doamnei Mocanu Luciana în vederea
executării vizei de control financiar preventiv propriu în
cadrul apratului de specialitateal primarului comunei Cuza
Vodă
Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2019 al comunei Cuza Vodă, județul Constanța
Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2019 al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și
Canalizare Cuza Vodă
Privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale
precum și a taxelor speciale pe anul 2020
Privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2019 al
comunei Cuza Vodă
Privind aprobarea Planului anual al achizițiilor publice pe
anul 2019
Privind aprobarea planului anual al achizițiilor publice pe
anul 2019 al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și
Canalizare Cuza Vodă
Privind aprobarea încheierii execuției bugetare pe
trimestrul I 2019 al Serviciului Public de Alimentare cu Apă
și Canalizare Cuza Vodă, județul Constanța
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45/30.05.2019
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51/30.05.2019
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53

53/30.05.2019

54

54/30.05.2019

Privind transmiterea cu cu drept de folosință gratuită a
suprafeței de 0,05 mp pe strada Cireșului
Privind alocarea sumei de 10 000 lei către Clubul sportiv
,,Viitorul” Cuza Vodă
Privind închirierea / concesionarea prin licitație publică în
condițiile legii a unor imobile – teren intravilan din
domeniul privat pentru desfășurarea unor activități
economice
Privind însușirea Raportului de analiză economico –
financiară a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și
Canalizare Cuza Vodă
Privind aprobarea întocmirii Studiului de Fezabilitate
pentru obiectivul de investiții ,, Înființare rețea de
distribuție gaze naturale în comuna Cuza Vodă
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru
obiectivul de investiții ,, Extindere cămine ape uzate în
comuna Cuza Vodă”
Privind abrobarea încheierii execuției bugetare pe
trimestrul I 2019 al comunei Cuza Vodă, județul Constanța
Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2019 al comunei Cuza Vodă, județul Constanța
Privind aprobarea esalonării sumelor datoratecătre GBI
Serveis S.A.U.
Privind aprobarea numărului și cuantumului burselor
școlare aferente anului școlar 2018 -2019 pentru elevii din
învățământul gimnazial
Privind alocarea sumei de 105.000 lei pentru reabilitare
sală de gimnastică Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă
Privind suplimentarea cu suma de10.000 lei pentru
participarea la Festivalul Internațional folcloric ,, Kostoski
2019”
Privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr
cadastral 101790 din 2018, lot 4/1 în două loturi: lot 4/1/1
în suprafață de 7778 mp și lot 4/1/2 în suprafață de de
5000 mp
Privind însușire PT asfaltare străzi în comuna Cuza Vodă –
3,5 Km, județul Constanța
Privind aprobarea desfășurării activității de igienizare de
către elevii Scolii Generale nr. 1 Cuza Vodă ,, Împreună
pentru un aer mai curat ”și premierea participanților din
sponsorizări
Privind aprobarea execuției lucrării de înlocuire rețea de
apă în cimitirul comunal
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55/30.05.2019

Privind însușirea adresei emise de Enel Energie SA
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Privind revocarea HCL nr. 31/11.04.2019
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Privind însusirea contractului de lucrări nr. 8/ 26.03. 2019
cu SC PORT S SERVICES S.R.L. pentru obiectiv de investitii în
cadrul Proiectului Extindere Sistem de Canalizare Ape Uzate
Menajere în localitatea Cuza Vodă, com. Cuza Vodă
Privind anularea Hotărârii de Consiliu Local
nr.51/30.05.2019
Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2019 al comunei Cuza Vodă, județul Constanța
Privind stabilirea prețului și a tarifului pentru serviciile de
alimentare cu apă și de canalizare pentru Serviciul Public de
Alimentare cu Apă și Canalizare Cuza Vodă
Privind alocare fonduri pentru transport copii la Parcul de
Agrement la Aqua Magic Constanța
Privind aprobarea Studiului de oportunitate privind
concesionarea prin licitație publică a unui teren în
suprafață de 12.778 mp parcela 114/4, lot 4/1
Privind aprobarea Raportului de evaluare privind
concesionarea prin licitație publică a unui teren în
suprafață de 12.778 mp parcela 114/4, lot 4/1
Privind aprobarea concesionării prin licitație publică a
unui teren în suprafață de 12778 mp parcela 114/4, lot 4/1
pentru obiectivul de investiții ,,Hală de producție industrială
prefabricate”
Privind aprobarea Caietului de sarcini
privind
concesionarea prin licitație publică a unui teren în
suprafață de 12.778 mp parcela 114/4, lot 4/1
Privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare privind
concesionarea prin licitație public a unui teren în suprafață
de 12.778 mp parcela 114/4, lot 4/1
Privind aprobarea Studiului de oportunitate privind
concesionarea prin licitație publică a unui teren în
suprafață de 10.000 mp parcela 114/4, lot 4/3
Privind aprobarea Raportului de evaluare
privind
concesionarea prin licitație public a unui teren în suprafață
de 10.000 mp parcela 114/4, lot 4/3
Privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui
teren în suprafață de 10.000 mp parcela 114/4, lot 4/3
pentru obiectivul de investiții ,,Stație de îmbuteliere ulei

comestibil și fabricare peleți din srot de floarea soarelui”
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Privind aprobarea Caietului de sarcini privind
concesionarea prin licitație publică a unui teren în
suprafață de 10.000 mp parcela 114/4, lot 4/3
Privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare privind
concesionarea prin licitație publică a unui teren în
suprafață de 10.000 mp parcela 114/4, lot 4/3
Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenuri
aflate în intravilanul localității din domeniul privat al
comunei, excedentare locuințelor în vederea vânzării
prin licitație publică
Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor
terenuri aflate în intravilanul localității din domeniul privat
al comunei
Privind aprobarea Caietului de sarcini pentru vânzarea prin
licitație publică a unor terenuri aflate în intravilanul
localității din domeniul privat al comunei
Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Cuza Vodă pe anul 2019.
privind aprobarea execuției bugetare de venituri și
cheltuieli aferente trrimestrului II pe anul 2019, comunei
Cuza Vodă .
privind aprobarea execuției bugetare de venituri și
cheltuieli aferente trrimestrului II pe anul 2019, al
Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Cuza
Vodă.
privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru Parohia
Ortodoxă Cuza Vodă
privind modificarea și completarea HCL nr. 137/2018
privind stabilirea coeficientului de salarizare, a
indemnizației de hrană și vouchere de vacantă pe anul
2019, pentru aparatul propriu al primarului comunei Cuza
Vodă.
privind aprobarea Raportului privind activitatea asistenților
personali ai persoanelor cu handicap grav, desfasurată în
semestrul I al anului 2019
privind însușirea Hotărârii nr. 3 privind aprobarea
cuantumului cotizației membrilor Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Dobrogea” pentru anul 2019
privind aprobarea implementării proiectului ,,Crearea și
implementarea serviciilor comunitare înregistrate pentru
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88

88/30.09.2019
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95/30.09.2019

combaterea sărăciei și a excluziunii sociale ” Cod SMIS
2014+:122607
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor
terenuri aflate în intravilanul localității din domeniul
privat al comunei (excedentar constructii).
Privind rectificare bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2019 al comunei Cuza Vodă, județul Constanța
Privind însușirea ordinului nr.273/14.06.2019 privind
constatarea încetării de drept înainte de termen a
mandatului de consilier local, în cadrul Consiliului Local Cuza
Vodă, al domnului Ivanciu Fănică și declararea ca vacant a
locului de consilier local
Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor
terenuri aflate în intravilanul localității din domeniul public
al comunei ( excedentar construcții)
privind revizuirea Regulamentului de organizare și
funcționare al Consiliului Local Cuza Vodă.
privind aprobarea structurii organizatorice a funcţiilor
publice locale
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru
pentru achiziționarea produselor fructe și/sau legume
proaspete aferente Programului pentru școli al României și
a contractelor/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei
Cuza Vodă.
privind alocarea unor fonduri pentru sezonul rece
2019-2020.
privind alocarea unor fonduri Clubului Sportiv ,,Viitorul
Cuza Vodă”
privind alocarea unor fonduri pentru familii aflate în
situații de risc.
privind încheierea unui contract de prestări servicii pentru
colectarea separată, transportul separat și tratarea
deseurilor generate în aria de administrare a uat Cuza Vodă
privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza comunei Cuza Vodă şi
aprobarea de denumire pentru unităţile de învăţământ de
stat şi particular în anul şcolar 2020-2021
privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de merit,
burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de
ajutor social si a criteriilor specifice de acordare a acestora,
numărul burselor, acordate elevilor din învăţământul

preuniversitar de stat (gimnazial), din comuna Cuza Vodă în
anul şcolar 2019-2020.
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96/30.09.2019
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97/30.09.2019
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98/30.09.2019
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99/29.10.2019

100 100/29.10.2019

101 101/29.10.2019

102 102/29.10.2019

103 103/29.10.2019

104 104/29.10.2019

105 105/29.10.2019
106 106/29.10.2019

107 107/29.10.2019

108 108/29.10.2019

109 109/29.10.2019

privind alocarea unor fonduri pentru copiii cu cerințe
educaționale speciale, școlarizați în sistemul de învățământ
preuniversitar
privind anulareea H.C.L nr. 85/28.08.2019.
Privind transmiterea cu drept de folosinta gratuita a
suprafetei de 10 mp teren catre SC ENEL DISTRIBUTIE
DOBROGEA.
Privind rectificare bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2019 al comunei Cuza Vodă, județul Constanța
Privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru acordare
cadouri la copii prescolari, scolari cu ocazia sărbătorilor de
iarnă
Privind aprobarea normelor procedurale privind vânzarea
prin licitati publică a bunurilor imobile ( terenuri si/sau
clădiri ) aflate în domeniul privat al comunei Cuza Vodă
Privind aprobarea studiului de oportunitate privind
vânzarea terenului în suprafată de 10.000 mp- lot 2 parcela
114/4, nr cadastral 101683
Privind aprobarea raportului de evaluare privind vânzarea
terenului în suprafață de 10.000 mp- lot 2 parcela 114/4,
nr. cadastral 101683
Privind aprobarea caietului de sarcini si instructiunile pentru
ofertanti privind organizarea si desfăsurarea licitatiei
publice privind vânzarea terenului în suprafată de 10.000
mp –lot 2 parcela 114/4, număr cadastral 101683
Privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 10.000
mp – lot 2 parcela 114/4 nr. cadastral 101683
Privind aprobarea studiului de oportunitate privind
vânzarea terenului în suprafată de 10.000 mp - lot 3 parcela
114/4, nr cadastral 101684
Privind aprobarea raportului de evaluare privind vânzarea
terenului în suprafață de 10.000 mp- lot 3 parcela 114/4,
nr. cadastral 101684
Privind aprobarea caietului de sarcini si instructiunile pentru
ofertanti privind organizarea si desfăsurarea licitatiei
publice privind vânzarea terenului în suprafată de 10.000mp
–lot 3 parcela 114/4, număr cadastral 101684
Privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de
10.000mp – lot 3 parcela 114/4 nr. cadastral 101684

110 110/29.10.2019
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114
115
116

117
118
119
120

121

122

123

Privind aprobarea studiului de oportunitate privind
vânzarea terenului intravilan pentru constructie locuintă în
zonele lotizate : E,F,D,G,H
111/29.10.2019 Privind aprobarea raportului de evaluare privind vânzarea
terenului terenului intravilan pentru constructie locuintă în
zonele lotizate : E,F,D,G,H
112/29.10.2019 Privind aprobarea caietului de sarcini si instructiunile pentru
ofertanti privind organizarea si desfăsurarea licitatiei
publice privind vânzarea terenului intravilan pentru
constructie locuintă în zonele lotizate :E,F,D,G,H
113/29.10.2019 Privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unor
terenuri pentru constructie locuință în zonele lotizate:
E,F,D,G,H
114/29.10.2019 Privind validarea mandatului de consilier în cadrul
Consiliului Local Cuza Vodă a domnului Stan Nicolae
115/29.11.2019
Privind aprobarea executiei bugetare de venituri si
cheltuieli a comunei Cuza Vodă, pe trimestrul III- 2019
116/29.11.2019 Privind aprobarea executiei bugetare de venituri și
cheltuieli a Serviciului Public de Alimentare cu Apă si
Canalizare Cuza Vodă, pe trimestrul III- 2019
117/29.11.2019 Privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Cuza
Vodă
118/29.11.2019 Privind modificarea și completarea planului anual de
achizitii al comunei Cuza Vodă
119/29.11.2019 Privind desemnarea unor reprezentanti în Consiliul de
Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Cuza Vodă
120/29.11.2019 Privind aprobarea depunerii la Comisia Natională de
Strategie și Prognoză a documentatiei privind finantarea
proiectului cu denumirea ,,Înființare retea de alimentare și
distribuție de gaze naturale în comuna Cuza Vodă, judetul
Constanta
121/19.12.2019 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei cuza vodă, pe anul 2019
122/19.12.2019 Privind
aprobarea studiului de fezabilitate și
a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Înființare
rețea de alimentare și distribuție de gaze naturale comuna
Cuza Vodă”
123/19.12.2019 Privind aprobarea contribuției pentru economia circulară

124 124/19.12.2019

Privind aprobarea încheierii unui ,,protocol de colaborare
pentru implementarea unui sistem integrat de colectare și
valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer în
comuna Cuza Vodă

125 125/19.12.2019
126 126/19.12.2019
127 127/19.12.2019

Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru situații de
urgență al comunei Cuza Vodă
Privind reactualizarea Comitetului Local pentru situații de
urgență la nivelul comunei Cuza Vodă
Privind stabilirea coeficientului de salarizare, a
indemnizației de hrană și vouchere de vacantă pe anul
2020, pentru aparatul propriu al primarului comunei Cuza
Vodă

128 128/19.12.2019

Privind stabilirea coeficientului de salarizare, a
indemnizației de hrană și vouchere de vacantă pe anul
2020, pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă și
Canalizare Cuza Vodă

129 129/23.12.2019

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Cuza Vodă, pe anul 2019

