
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA
COMUNA CRUCEA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E Nr.85
privind aprobarea sponsorizarii prin executare lucrari de amenajare drumuri de exploatare

Consiliul Local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2014

Având în vedere:
- Adresa Societatii REIF INFRA S.R.L cu sediul in Cluj, prin care ne aduce la cunostinta intentia de a proceda la

realizarea unor structuri rutiere de tip profil strada – piatra Sparta neimpanata , pe portiuni din drumurile agricole

situate in cadrul Parcului Eolian “ WIND FARM CRUCEA NORTH” – Crucea , judetul constanta ,exclusive pe

cheltuiala sa;

- Raportul de specialitate al Compartimentului urbanism prin care se propune incheierea unui contract de

sponsorizare in vederea executarii lucrarilor de intretinere a unor portiuni din drumurile de

exploatare,apartinand domeniului public al comunei Crucea;

- Expunerea de motive prezentata de primarul comunei;

- Avizul comisiei de specialitate juridica ,de disciplina, urbanism si amenajarea teritoriului;

- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei ;

In conformitate cu :
- prevederile Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea

- prevederile Codului fiscal

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art.1. – Se aproba sponsorizarea de catre Societatea REIF INFRA S.R.L , cu sediul in Cluj, prin executarea

unor lucrari de amenajare a unor drumuri de exploatare agricola amplasate in extravilanul comunei Crucea ,

situate in zona Parcului Eolian Crucea Nord, pe lungimi de 7.908 m si o suprafata de 31.632 mp identificate in

anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2.- Rezultatul lucrarilor realizate de catre SPONSOR se vor pune la dispozitia BENEFICIARULUI pe baza

de Proces verbal , odata cu finalizarea acestor lucrari, dar nu mai tarziu de sase luni de la inceputul lor.

Art. 3.- Se imputerniceste primarul comunei Crucea , domnul Gheorghe Frigioi, sa semneze contractul de

sponsorizare si sa a urmareasca realizarea obiectului acestuia.

Art.4.- -Secretarul Comunei Crucea, Judetul Constanta, va comunica prezenta hotarare

- Institutiei Prefectului- Judetul Constanta

- Primarului Comunei Crucea, Judetul Constanta

- Compartimentelor contabilitate, cadastru si urbanism

- Societatii REIF INFRA S.R.L

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi împotrivă şi ____
abţineri, din totalul de ____ consilieri prezenţi din cei ____ consilieri în funcţie.

Crucea, 28.11.2014

PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza

SECRETAR,

Marcela MARINCA Reveicuta GURGU



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea sponsorizarii prin executare lucrari

de amenajare drumuri de exploatare

Societatea REIF INFRA S.R.L. , cu sediul in Cluj napoca , identificata prin
CUI 24214656 reprezentata legal prin dl. Schreck Wolfgang Markus sI prin
reprezentant convetional av.dr. Paun Adrian Ciprian, ne-au adus la cunostinta
prin adresa inregistrata la noi sub nr.4569/31.10.2014 , intentia de a realiza
structure rutiere de tip profil de strada – piatra sparta neimpanata , pe portiuni
din drumurile agricole situate in cadrul parcului Eolian Crucea Nord “ exclusiv
pe cheltuiala sa.

Avand in vedere prevederile Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea si
prevederile Codului fiscal consideram oportuna o astfel de lucrare supunandu-va
atentiei propunerea de sponsorizare de catre Societatea REIF INFRA S.R.L , cu
sediul in Cluj, prin executarea unor lucrari de amenajare a unor drumuri de
exploatare agricola amplasate in extravilanul comunei Crucea , situate in zona
Parcului Eolian Crucea Nord, pe lungimi de 7.908 m si o suprafata de 31.632 mp
identificate in anexa ce face parte integranta din prezentaul proiect de hotarare .

Rezultatul lucrarilor realizate de catre SPONSOR se vor pune la dispozitia
BENEFICIARULUI pe baza de Proces verbal , odata cu finalizarea acestor lucrari,
dar nu mai tarziu de sase luni de la inceputul lor.

PRIMAR,
Gheorghe FRIGIOI


