
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA
COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.52

privind aprobarea realizării lucrărilor necesare pregătirii anului şcolar 2014-2015

Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta , întrunit în şedinţa ordinară din data de
22.07.2014

Analizând expunerea de motive a primarului, precum şi raportul viceprimarului comunei Crucea prin
care se propune aprobarea realizării lucrărilor necesare pregătirii anului şcolar 2014-2015,

Având avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Crucea si avizul pentru
legalitate dat de secretarul comunei ,

În baza H.C.L. nr.2/31.01.2014 privind aprobarea bugetului local al Comunei Crucea pe anul 2014,

În conformitate cu prevederile art. 105 alin (1) si (2) , lit.”a” din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările ulterioare si ale art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (6) lit. a), pct.1şi 4, art. 45 alin. (2) lit.e) şi art. 115 alin.(1), lit.
b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă realizarea lucrărilor necesare pregătirii anului şcolar 2014-2015 la Liceul Tehnologic
Crucea si structuri , după cum urmează:

• Liceul tehnologic Crucea :construire cladire centrala termica, finalizare imprejmuire si betonare curte
interioara , achizitionarea unui generator electric si a unei motocoase, igienizare sali de clasa si holuri ;

• Gradinita Crucea : reparatii plafon si igienizare sali de clasa si holuri ;

• Scoala Crisan : reparatii acoperis si plafoane, montarea usilor la grupuri sanitare, asigurarea apei curente ,
lucrari de igienizare in salile de clasa

• Scoala Siriu : reparatii aleea de acces in scoala, igienizare sali de clasa , holuri si spatiu centrala termica;

• Scoala Stupina: igienizarea salilor de clasa si vopsitul grupurilor sanitare in interior;

• Scoala Baltagesti : asigurarea apei curente si igienizarea salii de gradinita

• Gradinita Galbiori : igienizare sala de clasa si holuri.



Art.2. Realizarea lucrarilor prevazute la art.1 se va asigura din sumele defalcate din taxa pe valoare
adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate .

Art.3. Liceul Tehnologic Crucea va proceda la contractarea executiei lucrarilor prevazute la art.1
respectand procedura de achizitie , conform legislatiei in vigoare.

Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Crucea

prin Comaprtimentul contabilitate .

Art.5. Secretarul comunei Crucea, judetul Constanta, va comunica prezenta hotarare Institutiei
Prefectului – Judetul Constanta , compartimentului contabilitate si Liceului Tehnologic Crucea.

Prezenta hotãrâre a fost adoptatã cu_______voturi pentru,_________voturi contra

şi_________abţineri.

Crucea , 22.07.2014

PRESEDINTE DESEDINTA Contrasemneaza

Dan MOISE SECRETAR,

Reveicuta GURGU
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PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea realizării lucrărilor necesare pregătirii anului şcolar 2014-2015

Doamnelor si domnilor consilieri,

Avand in vedere prevederile art. 105 alin (1) si (2) , lit.”a” din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare si adresa Liceului Tehnologic Crucea
inregistrata la institutia noastra cu nr.2658/24.06.2014, prin care ne solicita efectuarea
pe perioada vacantei de vara , a unor lucrari de reparatii si igienizare la scolile din
comuna noastra , pentru buna desfasurare a activitatii lor , in anul scolar 2014-2015 ,
va propun prezentul proiect de hotarare.

PRIMAR,

Gheorghe FRIGIOI


