
COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat astazi , 23.06.2015, in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Crucea.

Presedintele de sedinta , domnul viceprimar Butoi Ion , declara deschise lucrarile

sedintei anuntand ca la aceasta participa 10 consilieri din totalul de 12 in functie, absenti

motivat fiind domnul consilier ,Ion Lucian , si domnul consilier, Vasile Gheorghe.

In continuare , acesta se adreseaza domnilor consilieri spunandu-le ca, inainte de

inceperea sedintei, s-a pus la dispozitie procesul verbal al ultimei sedinte, in conformitate

cu prevederile art.43,pct.5 din Legea nr.215/2001 si intreaba daca sunt observatii in legatura

cu acesta.

Nu sunt observatii in legatura cu cele consemnate in procesul verbal.

Se supune spre aprobare continutul procesului verbal. Cu 10 voturi pentru, procesul

verbal a fost aprobat.

Presedintele de sedinta anunta ca aceasta a fost convocata in conformitate cu

dispozitiile art.39,alin.1 din Legea nr.215/2001, de catre primarul comunei pe care il roaga sa

prezinte ordinea de zi a sedintei .

Primarul comunei Crucea, domnul Frigioi Gheorghe , anunta ca nu sunt modificari pe

ordinea de zi .

Se supune la vot ordinea de zi. Cu 10 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobata.

Presedintele de sedinta , domnul viceprimar Butoi Ion, da cuvantul domnului

Gheorghe Frigioi , primarul comunei sa prezinte expunerea de motive la Proiectul de

hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.

Domnul consilier, Sandu Gheorghe, presedintele comisie de specialitate pentru

agricultura, activitati economic-financiare , protectia mediului si turism prezinta raportul de

avizare a proiectului de hotarare.

La discutii se inscrie domnisoara consilier, Ioana Constantin.Aceasta propune ca in

preambulul hotararii sa fie specificate defalcat pe suprafete sumele ce provin din vanzarea

terenurilor.

Domnul consilier Iosif Dobrin intervine spunand ca aceste precizari se fac in expunerea

de motive.

Nefiind alte discutii se trece la vot. Proiectul de hotarare a fost aprobat cu

unanimitatea voturilor .

In continuare, presedintele de sedinta da cuvantul primarului comunei pentru a

prezenta expunerea de motive la Proiectul de hotarare aprobarea contributiei lunare pentru

finantarea sistemului de protectie a copilului si a centrelor de asistenta sociala a

persoanelor adulte cu handicap aflate in subordinea D.G.A.S.P.C Constanta pentru anul

2015.

Domnul consilier, Sandu Gheorghe, presedintele comisie de specialitate pentru

agricultura, activitati economic-financiare , protectia mediului si turism prezinta raportul de

avizare a proiectului de hotarare.



Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si

urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de domnul consilier

Moise Dan.

Raportul comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, invatamant,

sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare a fost

prezentat de domnul consilier Stanescu Constantin.

La discutii se inscrie domnul consilier Moise Dan prezentand situatia numitlui Murgoci

Mihai din satul Baltagesti , care ar fi un caz de luat in seama pentru internarea intr-un

centru residential pentru adulti.

Primarul comunei , domnul Gheorghe Frigioi, intervine si spune ca se vor lua masuri in

acest sens odata ce asistentiul social, in persoana doamnei Dinescu Eugenia, va reveni din

concediul medical.

Nu au mai fost si alte discutii. Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 10 voturi pentru

ale celor 10 consilieri prezenti.

Primarul comunei prezinta in continuare , expunerea de motive la Proiectul de

hotarare privind modificarile ce urmeaza a fi incluse in Regulamentului serviciului de

alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei

de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare” Apa-Canal Constanta “ in care isi

desfasoara activitatea operatorul S.C RAJA S.A Constanta .

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si

urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de domnul consilier

Moise Dan.

Nefiind discutii se trece la vot, proietul de hotarare fiind aprobat in unanimitate.

Punctul 4 pe ordinea de zi , expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind

aprobarea Raportului de evaluare si a Contractului de concesiune a terenului intravilan, cu

suprafata de 62 748 m.p, situat in satul Crişan a fost prezentata de initiatorul acestuia in

persoana domnului primar al comunei Crucea.

Domnul consilier, Sandu Gheorghe, presedintele comisie de specialitate pentru

agricultura, activitati economic-financiare , protectia mediului si turism prezinta raportul de

avizare a proiectului de hotarare.

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si

urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de domnul consilier

Moise Dan.

Domnisoara consilier, Constantin Ioana, se inscrie la cuvant spunand ca raportul de

evaluare anexat proiectului de hotarare nu poarta un nou numar de inregistrare iar in

proiect acesta poarta numarul de inregistrare anterior.

Domnul primar intervine spunand ca este acelasi raport prezentat anterior sedintei

ordinare din mai 2015 si retras de intitator de pe ordinea de zi pe motivul unei erori de

calcul al redeventei . Aceasta eroare sesizata a fost recunascuta de catre evaluator care a

procedat la calcularea corecta a redeventei, pornind de la situatiile comparative.

Nefiind si alte discutii se trece la vot, proiectul de hotarare fiind aprobat in

unanimitate.

In continuare, presedintele de sedinta da cuvantul primarului comunei pentru a

prezenta expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii prin

licitatie publica deschisa cu strigare a unui mijloc fix proprietate privata a comunei Crucea.



Domnul consilier, Sandu Gheorghe, presedintele comisie de specialitate pentru

agricultura, activitati economic-financiare , protectia mediului si turism prezinta raportul de

avizare a proiectului de hotarare.

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si

urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de domnul consilier

Moise Dan.

Se trece la discutii. Nu s-a inscris niciun consilier. Se trece la vot . Cu 10 voturi pentru

ale celor 10 consilieri prezenti, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Domnul Gheorghe Frigioi, primarul comunei, prezinta expunerea de motive la

Proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietelor de sarcini

privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unor mijloace fixe- bunuri mobile ,

proprietate private a comunei Crucea.

Domnul consilier, Sandu Gheorghe, presedintele comisie de specialitate pentru

agricultura, activitati economic-financiare , protectia mediului si turism prezinta raportul de

avizare a proiectului de hotarare.

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si

urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de domnul consilier

Moise Dan.

Se trece la discutii. Domnul consilier Moise Dan se inscrie la cavant si mentioneaza

ca pretul autoturismului marca Megane scos la vanzare, este prea mic in comparatie cu

microbuzul Volkswagen.

Domnul consilier, Iosif Dobrin, intervine si spune ca acesta este dat la casare si nu

poate fi vandut cu o suma prea mare.

Doamna consilier, Mihai Florentina , intervine spunand ca intr-adevar pretul de piata

al micobuzelor este acesta , luand in considerare ofertele de pe internet.

Domnul viceprimar intervine cu propunerea ca in caietul de sarcini pentru vanzarea

celor doua mijloace fixe, sa fie specificat ca si conditie de participare cu exceptia angajatilor

primariei si arudelor acestora. Acest lucru ar exclude posibilitatea aflarii in conflict de

interese.

Nefiind alte discutii, proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate cu

modificarea propusa.

Primarul comunei prezinta in continuare , expunerea de motive la Proiectul de

hotarare privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al

comunei Crucea, judetul Constanta.

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si

urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de domnul consilier

Moise Dan.

Domnul consilier, Sandu Gheorghe, presedintele comisie de specialitate pentru

agricultura, activitati economic-financiare , protectia mediului si turism prezinta raportul de

avizare a proiectului de hotarare.

Se trece la vot . Cu 10 voturi pentru ale celor 10 consilieri prezenti, proiectul de

hotarare a fost aprobat.

Ultimul punct pe ordinea de zi, expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind

acordarea unui sprijin financiar , este prezentat de domnul Gheorghe Frigioi, primarul

comunei Crucea.



Domnul consilier, Sandu Gheorghe, presedintele comisie de specialitate pentru

agricultura, activitati economic-financiare , protectia mediului si turism prezinta raportul de

avizare a proiectului de hotarare

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si

urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de domnul consilier Moise

Dan.

Raportul comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, invatamant,

sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare a fost

prezentat de domnul consilier Stanescu Constantin.

La cuvant se inscrie domnul consilier , Stanescu Constantin, care confirma

diagnosticul copilului pentru care se solicita ajutor financiar , ca fiind unul foarte grav .

Pentru aceasta sunt necesare numeroase interventii si tratamente pe etape care vor

dura de-a lungul unei lungi periode de timp si care necesita si alte cheltuieli.

Mentioneaza ca , suma de 1000 de lei ,propusa a se aloca o singura data , acopera

partial un drum la Bucuresti .

In urma celor prezentate de domnul Stanescu , primarul comunei revine asupra

proiectului de hotarare si propune suma de 1500 de lei , dupa care se vor stabili si alte

masuri suplimentare , in functie de diagnostic.

Nefiind si alte discutii , se trece la vot, proiectul de hotarare fiind aprobat in

unanimitate.

Ordinea de zi fiind epuizata, presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei

ordinare din 23.06.2015.

Presedinte de sedinta, Secretar,

Ion BUTOI Reveicuta GURGU


