
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

D I S P O Z I T I A    NR.167 

privind convocarea consilierilor locali in sedinta ordinara  

din 28 mai 2015 

 

             Subsemnatul Frigioi Gheorghe, Primarul Comunei Crucea, judetul Constanta, in temeiul 

prevederilor art.39 alin.(1) si ale art.68 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, 

 

D I S P U N : 

 Art.unic. Convocarea consilierilor Consiliului local al Comunei Crucea, jud. Constanta, in 

sedinta ordinara din data de 28.05.2015, ora 9,  in sala de sedinte a Consiliului local, avand pe ordinea 

de zi: 

• Proiect de hotarare privind   alocarea sumei de 26 000 lei din bugetul local pe anul 2015  pentru  

acordarea unor pachete cadou  cu ocazia zilei de 1 Iunie; 

             Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei   

• Proiect de hotarare privind privind revocarea H.C.L. nr. 37/03.04.2015 privind instituirea unor 

taxe speciale; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe  

• Proiect de hotarare privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui atestat de producător din 

sectorul agricol și pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol; 
 Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

• Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietului de sarcini privind 

vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 1000  mp,  teren aflat in proprietatea privata a comunei 

Crucea, judetul Constanta 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

• Proiect de hotarere privind aprobarea Raportului de evaluare si a Contractului de concesiune a 

terenului intravilan, cu suprafata de  62 748 m.p,   situat   in satul Crişan; 

        Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

• Proiect de hotarare   privind punerea la dispozitia Comisiei locala de fond funciar Crucea a 

suprafetelor de teren identificate in urma inventarierii conform Legii nr.165/2013; 

   Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe. 

 
   Crucea 22.05.2015 

 

              PRIMAR, 

Gheorhe  FRIGIOI                                                                   Avizez pentru legalitate, 

                                                                                                                  SECRETAR, 

                                                                                                       Reveicuta GURGU 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 

 

AV I Z  D E  L EG A L I TAT E  

Subsemnata Gurgu Reveicuţa, secretarul comunei Crucea, judeţul Constanţa analizând 

proiectele de hotărâre, iniţiate de domnul primar Frigioi Gheorghe, in conformitate cu prevederile art. 

47 si art. 117 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare propun Consiliului Local Crucea analiza şi adoptarea acestora. 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 26 000 lei 

din bugetul local pe anul 2015  pentru  acordarea unor pachete cadou  cu ocazia zilei de 1 Iunie   

fiind initiat in conformitate cu prevederile din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare si in limita competentei date de  prevederile 

art. 36, 39 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, 

• In conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, modificata si completata de Legea nr.286/2006 AVIZEZ FAVORABIL 

proiectul de hotarare de  revocare a H.C.L. nr. 37/2015 privind instituirea unor taxe speciale, 

deoarece contravine dispozitiilor prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si cele ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare  privind stabilirea sumelor pentru 

eliberarea unui atestat de producător din sectorul agricol și pentru eliberarea unui carnet de 

comercializare a produselor din sectorul agricol fiind initiat in conformitate cu prevederile  
art.5 alin.(2) şi art.8 alin.(2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,si in limita competentei date de  art.45 

alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare  privind aprobarea Raportului de 

evaluare si a Caietului de sarcini privind vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 1000  

mp,  teren aflat in proprietatea privata a comunei Crucea, judetul Constanta fiind initiat in 

conformitate cu prevederile  art.4 din Legea nr.213/1998, modificata si completata si art.123, 

alin.(1) si (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si in limita 

competentei date de  prevederile art.36, alin.(2), lit.c coroborat cu alin.(5), lit.b) si ale art.45, 

alin.(3). din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata; 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare  privind punerea la dispozitia 

Comisiei locale de fond funciar Crucea a suprafetelor de teren identificate in urma inventarierii 

conform Legii nr.165/2013 fiind initiat in conformitate cu prevederile art.36,alin2, lit „c” si 

alin.5, lit.”a”din din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare si in limita competentei date de  prevederile  45, alin.(2), 

lit. a  din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare ; 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare  privind aprobarea bilanţului contabil şi 

contul de profit şi pierderi pe anul 2014 pentru S.C. Crucea Multiservice SRL fiind initiat in 

conformitate cu prevederile In conformitate cu art.15 din Actul Constitutiv al S.C. Crucea 

Multservice SRL aprobat prin  HCL 46/05.06.2013,cu art. 36 alin. 2, lit. a şi d respectiv alin. 3, lit. 

c, alin. 4, lit. a, alin. 6, lit.a, pct.. 14, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind 



administratia publică  locală,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in limita 

competentei date de  prevederile Legii nr. 31/1990 privind  societăţilor comerciale,cu 

modificarile si completarile ulterioare si ale  art. 45 alin. 1 si art.115 ali.1 lit.b din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală,republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare  privind aprobarea unui ajutor de 

inmormantare SRL fiind initiat in conformitate cu prevederile art.17, lit.b din Legea  bugetului 

asigurarilor de stat in 2014, nr.187/2014 si in limita competentei date de  prevederile art.36, 

alin.4, lit.a)  si ale art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata. 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                  SECRETAR, 

                                              Reveicuta GURGU  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI 

SEDINTA ORDINARA DIN 28 MAI 2015 

 

 

 

1. Expunere de motive la Proiectul de hotarare  privind alocarea sumei de 26 000 lei din bugetul 

local pe anul 2015  pentru  acordarea unor pachete cadou  cu ocazia zilei de 1 Iunie; 

 Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe     

Proiect de hotarare privind   alocarea sumei de 26 000 lei din bugetul local pe anul 2015  pentru  

acordarea unor pachete cadou  cu ocazia zilei de 1 Iunie; 

 Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei   

 Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

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

si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare; 

2. Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 37/03.04.2015 

privind instituirea unor taxe speciale; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe    

Proiect de hotarare privind  revocarea H.C.L. nr. 37/03.04.2015 privind instituirea unor taxe 

speciale; 

  Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe  

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

pentru avizarea proiectului de hotarare; 

       Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

3.Expunere de motive la Proiectul de hotarare  privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui 

atestat de producător din sectorul agricol și pentru eliberarea unui carnet de comercializare a 

produselor din sectorul agricol; 
Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe    

      Proiect de hotarare privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui atestat de producător din 

sectorul agricol și pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol; 
  Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

       Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

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

pentru avizarea proiectului de hotarare; 

     4. Expunere de motive la Proiectul de hotarare  privind aprobarea Raportului de evaluare si a 

Caietului de sarcini privind vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 1000  mp,  teren aflat in 

proprietatea privata a comunei Crucea, judetul Constanta; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe    



Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietului de sarcini privind 

vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 1000  mp,  teren aflat in proprietatea privata a comunei 

Crucea, judetul Constanta; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

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

pentru avizarea proiectului de hotarare; 

5. Expunere 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; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe    

Proiect de hotarere privind aprobarea Raportului de evaluare si a Contractului de concesiune a 

terenului intravilan,cu suprafata de 62 748 m.p, situat   in satul Crişan; 

        Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

             Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

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

pentru avizarea proiectului de hotarare; 

  6. Expunere de motive la Proiectul de hotarare  privind punerea la dispozitia Comisiei locala de 

fond funciar Crucea a suprafetelor de teren identificate in urma inventarierii conform Legii 

nr.165/2013; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe    

Proiect de hotarare   privind punerea la dispozitia Comisiei locala de fond funciar Crucea a suprafetelor 

de teren identificate in urma inventarierii conform Legii nr.165/2013; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe. 

 Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

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

pentru avizarea proiectului de hotarare. 

 

 

 

 

                                              PRIMAR, 

 

                            Gheorghe FRIGIOI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 
 

CONVOCATOR 

 

 

Nr.2721/21.05.2015 

 

 

 Domnule(a) consilier  

  

  In conformitate cu prevederile Dispozitiei primarului nr. 167   /2015 si a prevederilor art.117, 

lit.f din Legea nr.215/2001, republicata, sunteti convocat(a) sa luati parte la sedinta ordinara a Consiliului 

local din data de 28.05.2015, ora 9.00,  in sala de sedinte a Consiliului local, avand urmatoarea ordine 

de zi :  

 

      1.Expunere de motive la Proiectul de hotarare  privind alocarea sumei de 26 000 lei din bugetul 

local pe anul 2015  pentru  acordarea unor pachete cadou  cu ocazia zilei de 1 Iunie; 

 Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe     

Proiect de hotarare privind   alocarea sumei de 26 000 lei din bugetul local pe anul 2015  pentru  

acordarea unor pachete cadou  cu ocazia zilei de 1 Iunie; 

 Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei   

 Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

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

si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare; 

2. Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 37/03.04.2015 

privind instituirea unor taxe speciale; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe    

Proiect de hotarare privind  revocarea H.C.L. nr. 37/03.04.2015 privind instituirea unor taxe 

speciale; 

  Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe  

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

pentru avizarea proiectului de hotarare; 

       Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

3.Expunere de motive la Proiectul de hotarare  privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui 

atestat de producător din sectorul agricol și pentru eliberarea unui carnet de comercializare a 

produselor din sectorul agricol; 
Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe    

      Proiect de hotarare privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui atestat de producător din 

sectorul agricol și pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol; 
  Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 



       Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

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

pentru avizarea proiectului de hotarare; 

     4. Expunere de motive la Proiectul de hotarare  privind aprobarea Raportului de evaluare si a 

Caietului de sarcini privind vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 1000  mp,  teren aflat in 

proprietatea privata a comunei Crucea, judetul Constanta; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe    

Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietului de sarcini privind 

vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 1000  mp,  teren aflat in proprietatea privata a comunei 

Crucea, judetul Constanta; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

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

pentru avizarea proiectului de hotarare; 

5. Expunere 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. 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe    

Proiect de hotarere privind aprobarea Raportului de evaluare si a Contractului de concesiune a 

terenului intravilan, cu suprafata de 62 748 m.p., situat   in satul Crişan. 

        Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

             Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

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

pentru avizarea proiectului de hotarare; 

  6. Expunere de motive la Proiectul de hotarare  privind punerea la dispozitia Comisiei locala de 

fond funciar Crucea a suprafetelor de teren identificate in urma inventarierii conform Legii 

nr.165/2013; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe    

Proiect de hotarare   privind punerea la dispozitia Comisiei locala de fond funciar Crucea a 

suprafetelor de teren identificate in urma inventarierii conform Legii nr.165/2013; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe. 

 Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

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

pentru avizarea proiectului de hotarare. 

 

 

 

 

                                              PRIMAR, 

 

                            Gheorghe FRIGIOI 

 

 

 

 

 


