
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R EA NR.71

privind aprobarea documenatiei de avizare a lucrarilor de interventii

EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA CRUCEA CU SALA DE SEDINTE,

COM.CRUCEA,JUD.CONSTNTA

Consiliul Local al comunei CRUCEA, judetul Constanta, intrunit in sedinta extraordinara,

astazi 10.10.2014,

Luand in dezbatere:

• Expunerea de motive a domnului Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea, privind necesitatea si

oportunitatea investitiei “EXTINDERE SEDIULUI PRIMARIEI COMUNA CRUCEA CU SALA DE

SEDINTE ,COM.CRUCEA, JUD. CONSTANTA;

• Raportul comisiilor de specialitate juridica si de amenajarea teritoriului si a comisiei pentru agricultura ,

activitati economic-financiare , protectia mediului si turism ;

Avand in vedere:

• prevederile Ordonantei de Urgenta nr.28/2013 privind aprobarea Programului national de dezvoltare locala

• prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

• prevederile H.G. nr. 28 din 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice

aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru

obiective de investitii si lucrari de interventii;

• avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea, judetul Constanta;

In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit. d si ale art. 45 alin 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind

administratia publica locala, republicata,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii” EXTINDERE SEDIU PRIMARIE

COMUNA CRUCEA CU SALA DE SEDINTE,COM.CRUCEA, JUD. CONSTNTA” si indicatorii tehnico- economici.

Art. 2 Indicatorii tehnico-economici aferenti investiei” EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA

CRUCEA CU SALA DE SEDINTE, COM.CRUCEA, JUD. CONSTANTA sunt detaliati in anexa nr. 1 ce face parte

integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor abilitate pentru ducere la indeplinire

si Institutiei Prefectului Judetului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptată, cu un număr de ..... voturi pentru, ..... voturi contra, ..... abţineri din

numărul total de ....... consilieri în funcţie.

CRUCEA, 10.10.2014



PRESEDINTE DE SEDINTA , Contrasemnez,

Marcela MARINCA SECRETAR,

Reveicuta GURGU

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea documenatiei de avizare a

lucrarilor de interventii

EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA CRUCEA CU SALA DE SEDINTE,

COM.CRUCEA,JUD.CONSTNTA

Extinderea sediului primariei cu o sala de sedinte construita conform
standardelor si normelor in vigoare este necesara avand in vedere lucrarile de
recompartimentare a cladirii care se vor executa in cadrul proiectului de renovare
aprobat prin GAL .

Aceasta sala de sedinte va permite accesul atat din primarie cat si din
exterior si va fi prevazuta penru organizarea de sedinte si conferinte dar poate
servi si pentru oficierea de casatorii, sediul Primariei nebeneficiind de un spatiu
incapator pentru desfasurarea acestora.

Avand in vedere Programul national de dezvoltare rurala , Submasura

“ Modernizarea satului romanesc” initiat de guvern prin OUG nr.28/2013
consideram oportuna realizarea unei astfel de investitii.

Având în vedere cele menţionate, supun spre îsuşire şi aprobare
prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
GHEORGHE FRIGIOI



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

COMISIA DE SPECALITATE JURIDICA SI DE DISCIPLINA, AMENAJAREA TERITORIULUI SI

URBANISM

RAPORT

de avizare a Proiectului de hotarare privind aprobarea documenatiei de

avizare a lucrarilor de interventii “EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA

CRUCEA CU SALA DE SEDINTE, COM.CRUCEA,JUD.CONSTNTA”.

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism

intrunita in sedinta in data de 10.10.2014 , a luat in discutie prooiectul de hotarare

prezentat.

In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat urmatoarele:

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind necesar a

se adopta de catre Consiliul local ;

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate amendamente sau

propuneri de modificare a continutului actului de autoritate.

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul prevederilor

Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a

Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si continutul prezentate

spre analiza.

Presedinte,

Moise Dan



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA CRUCEA
Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare , protectia
mediului si turism

RAPORT

de avizare a Proiectului de hotarare privind aprobarea documenatiei de

avizare a lucrarilor de interventii “EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA

CRUCEA CU SALA DE SEDINTE, COM.CRUCEA,JUD.CONSTNTA”.

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare , protectia

mediului si turism intrunita in sedinta in data de 10.10.2014 , a luat in discutie proiectul de

hotarare prezentat.

In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat urmatoarele:

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind necesar a

se adopta de catre Consiliul local ;

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate amendamente sau

propuneri de modificare a continutului actului de autoritate.

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul prevederilor

Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a

Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si continutul prezentate

spre analiza.

Presedinte,

Sandu Gheorghe



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

COMISIA DE SPECALITATE PENTRU ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE, INVATAMANT,

SANATATE, FAMILIE SI PROTECTIA COPILULUI

RAPORT

de avizare a Proiectului de hotarare privind aprobarea documenatiei de

avizare a lucrarilor de interventii “EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA

CRUCEA CU SALA DE SEDINTE, COM.CRUCEA,JUD.CONSTNTA”.

Comisia de specialitate , intrunita in sedinta in data de 10.10.2014 a luat in discutie

proiectul de hotarare prezentat.

In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat urmatoarele:

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind necesar a

se adopta de catre Consiliul local ;

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate amendamente sau

propuneri de modificare a continutului actului de autoritate.

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul prevederilor

Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a

Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si continutul prezentate spre

analiza.

Presedinte,


