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  Incheiat astazi , 23 iunie   2014,  in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei 
Crucea. 

 Presedintele de sedinta, domnul consilier Moise Dan , declara deschise lucrarile 
sedintei anuntand ca din cei 11 consilieri in functie sunt prezenti 10, de e la sedinta lipsind 
domnul  consilier ,  Vasile Gheorghe. De asemenea , din motive temeinice,  nu este prezent  
domnul primar Gheorghe Frigioi. 
 Presedinte de sedinta informeaza ca, inainte de inceperea sedintei s-a pus la dispozitie 
procesul  verbal al ultimiei  sedinte, in conformitate cu prevederile art.43,pct.5 din Legea 
nr.215/2001. 
 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. 
 In continuare, presedintele de sedinta anunta ca aceasta a fost convocata in 
conformitate cu dispozitiile art.39,alin.2 din Legea nr.215/2001, de catre primarul comunei 
caruia ii da cuvantul pentru a prezenta ordinea de zi. Se supune la vot ordinea de zi , care a 
fost aprobata cu 10 voturi.  

            Domnul consilier , Moise Dan , in calitate de presedinte de sedinta, invita pe 
domnul viceprimar, Butoi ion,   sa prezinte  expunerea de motive la proiectul de hotarare 

privind rectificarea bugetului pe anul 2014. 

        Presedintele comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 
protectia mediului si turism prezinta raportul de avizare a proiectului de hotarare. 
                      Nefiind discutii , se supune la vot, proiectul de hotarare fiind aprobat cu 10 
voturi pentru. 
             In continuare, la invitatia presedintelui de sedinta, domnul viceprimar prezinta 

expunerea de motive la proiectul de hotarare de modificare a HCL nr.16 din 04.03.2014 
privind aprobarea aprobarea utilizarii excedentului rezultat la incheierea exercitiului bugetar  

al anului 2013. 
Presedintele comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism prezinta raportul de avizare a proiectului de hotarare. 
                      Nefiind discutii , se supune la vot, proiectul de hotarare fiind aprobat cu 10 
voturi pentru. 
 
             Expunerea de motive la ultimul punct de pe ordinea zi , si anume aprobarea 
Regulamentului de eliberare a Acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor 
comerciale pe raza Comunei Crucea, judetul Constanta, este prezentata de domnul viceprimar. 
 

Presedintele comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 
protectia mediului si turism prezinta raportul de avizare a proiectului de hotarare. 



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

sanatate, familie si protectia copiluIui prezinta raportul de avizare a proiectului de hotarare. 

         Presedintele   comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si 
urbanism prezinta raportulpentru avizarea proiectului de hotarare. 
          Se trece la discutii. 
          Domnisoara consilier, Constantin Ioana , se inscrie la cuvant  apreciind faptul ca 
regulamentul propus spre aprobare este explicit , pe intelesul tuturor si benevenit, 
presupunand ca agentti economici vor fi anuntati. 
        Domnul viceprimar raspunde ca acestia vor fi notificati in vederea depunerii dosarului 
ce cuprinde acele documente specificate in regulament, pentru eliberarea acestui acord de 
functionare. Taxa pentru eliberare este prevazuta in Hotararea Consiliului local de aprobare a 
taxelor si impozitelor pe anul 2014. 
         Ia cuvantul si domana consilier, Marin Florentina, care arata ca e mult ca agentii 
economici care desfasoara activitati de baruri , sa prezinte la dosar acordul vecinilor 
autentificat. 
         Domnul consilier, Iosif Dobrin , intervine si apreciaza , ca acest acord de functionare 
este un mijloc de a controla activitatea comerciantilor , astfel incat acestia  sa nu vanda 
droguri sau alte substante periculoase , interzise de lege. 
         Doamna consilier , Marin Florentina, inteaba ce se inampla daca acesti comercianti nu au 
acordul vecinilor.  Domnul viceprimar ii raspunde  ca , avand lipsa un document important 
de la dosar , nu primesc  acordul de functionare. 
          Domnul consilier , Stanescu Constantin, intervine spunand ca acordul si dezacordul se 
va da justificat, in urma unei analize . 
         Domnul  consilier, Moise Dan , spune ca pe raza comunei sunt multi comercianti 
ambulanti care desfasoara aceasta activitate illegal in detrimental comerciantilor autorizati. 
           Domnul consilier , Iosif Dobrin , spune ca se poate folosi de legitimatia de consilier 
pentru a interveni in remedierea acestei situatii. 
            Deoarece  discutiile au fost finalizate, domnul presedinte supune la vot proiectul de 
hotarare , care a fost aprobat in unanimitate. 
           In urma votului ,  lucrarile sedintei au fost inchise. 
 
 
 
 
                Presedinte de sedinta,                                                                       Secretar, 
 
                 Moise Dan                                                                                Reveicuta Gurgu  


