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 Incheiat astazi , 21.04.2015,  in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei 

Crucea. 

               Presedintele de sedinta , domnul consilier Iosif Dobrin , declara deschise lucrarile 

sedintei anuntand ca  la aceasta sunt prezenti 11 consilieri din totalul de 12 in functie, 

absenta fiind doamna consilier Marin Florentina. 

            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 11 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 

intreaba daca sunt modificari in ordinea de zi comunicata.Nefiind modificari, presedintele 

de sedinta da cuvantul domnului Gheorghe Frigioi , primarul comunei sa prezinte expunerea 

de motive la Proiectul de hotarare  privind aprobarea contului de executie bugetara pentru 

trimestrul I al anului 2015.Expunerea este  prezentata de doamna inspector contabil , 

Diaconu Dorina, prezenta la sedinta. 

            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 cuvant se inscrie domnisoara consilier, Constantin Ioana, care  pune intrebarea de 

ce la  partea de venituri repartizarea pe buget este mai mare in primul trimestru. Doamna 

Diaconu Dorina ii raspunde ca aceasta se intampla datorita incasarilor mai mari , peste  

asteptari, provenite din taxe si impozite . 

            Domnul  consilier ,Dobrin Iosif, intervine spunand ca aceasta se datoreaza si reducerii 

de 10% aplicata pentru cei care platesc pana la sfarsitul lui martie. 

Se supune la vot .Cu 11 voturi penttru proiectul de hotarare a fost aprobat. 

             La invitatia presedintelui de sedinta, primarul comunei Crucea prezinta expunerea de 

motive la Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Crucea 

nr.80/28.11.2014 de  aprobare a aderarii Comunei Crucea la teritoriul   Grupul de Actiune 

Locala  Dobrogea Centrala. 

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 , domnul Frigioi Gheorghe , invita pe secretarul comunei, Gurgu Reveicuta,  

sa faca precizari cu privire la motivatia acestui proiect de hotarare. 

Aceasta prezinta necesitatea modificarii HCL nr.80/2014 in urma noilor prevederi din 

ghidul solicitantului ca urmare a noii strategii de dezvoltare 2015-2020. 



Nefiind alte discutii , in urma votului, proiectul de hotarare a fost aprobat in 

unanimitate. 

       Primarul comunei Crucea , Frigioi Gheorghe, prezinta expunerea de motive ala 

punctul trei de pe ordinea de zi si anume, Proiect de hotarare privind numirea dirigintelui de 

santier pentru investitia derulata prin F.E.A.D.R  Masura 313 ,,Centrul local de informare 

turistică în comuna Crucea şi proximităţi; Dezvoltare şi marketing turistic,,. 

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. 

Domnul consilier , Moise Dan, presedintele comisiei de specialitate juridical, de 

disciplina, urbanism si amenajarea teritoriului prezinta raportul de avizare a proiectului de 

hotarare. 

In continure , domnul consilier Iosif Dobrin, presedintele de sedinta, invita la discutii. 

Nefiind , se supune la vot proiectul de hotarare respective.Cu 11 voturi pentru, 

proiectul de hotarare privind numirea dirigintelui de santier pentru investitia derulata prin 

F.E.A.D.R  Masura 313 ,,Centrul local de informare turistică în comuna Crucea şi proximităţi; 

Dezvoltare şi marketing turistic,,.este aprobat. 

  Primarul comunei Crucea, Frigioi Gheorghe , prezinta expunerea de motive la Proiectul 

de hotarare privind concesionarea prin negociere directa a unei suprafete  de teren 

intravilan. 

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. 

Domnul consilier , Moise Dan, presedintele comisiei de specialitate juridical, de 

disciplina, urbanism si amenajarea teritoriului prezinta raportul de avizare a proiectului de 

hotarare. 

In continure , domnul consilier, Iosif Dobrin, presedintele de sedinta, invita la 

discutii. 

      La cuvant se inscrie domnul consilier ,  Dragan Dorel, care intreaba daca s-a realizat 

cadastrul pentru suprafata respectiva. Primarul comunei ii raspunde ca s-a realizat un plan 

de situatie premergator unui cadastru care avea ca obiectiv dezmembrarea terenului.Dar in 

urma constatarilor comisiei  stabilite intr-o sedinta anterioara , acesta nu a mai fost realizat 

astfel. 

        Domnul viceprimar , membru al comisiei respective, confirma cele spuse de domnul 

primar. 

      Domnul consilier, Dragan  Dorel, intervine spunand ca pe acest teren exista aproape 

numai ruine. 

      Domnul primar intervine amintind de memorial prezentat de solicitant si anume , 

domnul Graniceru Iancu, propietarul acelor cladiri, in care se prezenta planul de viitor al 

acestuia in ceea ce priveste dezvoltarea unui proiect.” Fara un contract de concesiune, 

acesta nu poate sa intreprinda nimic din ceea ce si-a propus”spune primarul comunei. 

    Intervine  domnul consilier, Moise Dan , care intreaba daca pe terenul solicitat spre 

concesionare nu exista cumva cladirile apartinand vecinului.I se raspunde ca acestea nu se 

situeaza pe acest teren. 

  Domnul  consilier , Sandu Gheorghe, se inscrie la cuvant intreband daca s-a prezentat in 

sedinta raportul comisiei numite sa evalueze situatia de acolo, pentru ca la prima sedinta s-a 



propus sa nu I se dea toata suprafata fiind prea mare. Se confirma de restul consilierilor ca 

acesta a fost prezentat intr-o sedinta anterioara cand dumnealui nu a fost present. 

Domnul viceprimar, Butoi Ion, intervine spunand ca a existat o dezinformare cu privire la 

suprafata ocupata in trecut de gradina de legume a fostului CAP. 

Domnisoara Constantin Ioana, intervine spunand ca este important se se concesioneze , 

astfel se obtin venituri la bugetul local din redeventa  si taxe pe teren. 

Domnul consilier , Iosif Dobrin, intervine spunand ca daca se va concesiona nu se va 

schimba categoria de folosinta a terenului , conform studiului de oportunitate prezentat in 

materialele transmise anterior sedintei. 

Domnul consilier , Sandu Gheorghe, isi exprima parerea ca” este foarte mult , 6 

hectare”. 

Domnul primar intervine spunand ca este oportuna concesionarea si ca in contractul ce 

se va incheia cu solicitantul se vor stipula toate obligatiile concesionarului. 

Nefiind alte discutii , se supune la vot , proiectul  a fost aprobat in unanimitate. 

Primarul comunei Crucea, prezinta  expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind 

completarea, modificarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al Comunei Crucea, judeţul Constanţa. 

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. 

Domnul consilier , Moise Dan, presedintele comisiei de specialitate juridica, de 

disciplina, urbanism si amenajarea teritoriului prezinta raportul de avizare a proiectului de 

hotarare. 

   Domnisoara consilier, Constantin Ioana, intervine  spunand ca in inventor se regaseste 

cladirea vechii scoli din Stupina, care trebuia radiata in urma sedintei anterioare. 

Se raspunde ca este vorba de anexa acesteia care a  fost radiata, pentru scoala urmand 

sa se faca un raport de expertiza  . 

Nefiind alte discutii se supune la vot si se aproba cu 11 voturi pentru. 

Presedintele de sedinta anunta incheierea sedintei . 

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                          SECRETAR, 

 

           Iosif Dobrin                                                                Reveicuta Gurgu 


