
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

D I S P O Z I T I A NR.168

privind convocarea consilierilor locali in sedinta ordinara

din 23 iunie 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 23.06.2015, ora 10, in sala de sedinte a Consiliului local,
avand pe ordinea de zi:

• Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015;
Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei

• Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei lunare pentru finantarea
sistemului de protectie a copilului si a centrelor de asistenta sociala a persoanelor adulte cu
handicap aflate in subordinea D.G.A.S.P.C Constanta pentru anul 2015;

Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei

• Proiect de hotarare privind modificarile ce urmeaza a fi incluse in Regulamentul
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre
ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare” Apa-Canal Constanta “ in
care isi desfasoara activitatea operatorul S.C RAJA S.A Constanta ;

Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei

• Proiect de hotarere privind aprobarea Raportului de evaluare , Caietului de sarcini 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 aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu
strigare a unui mijloc fix ,proprietate privata a comunei Crucea;

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe

• Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietelor de sarcini
privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unor mijloace fixe -bunuri mobile ,
proprietate privata a comunei Crucea;

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe

• Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor apartinand
domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta ;

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe

• Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar.
Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe

Crucea -16.06.2015

PRIMAR, Avizez pentru legalitate,

SECRETAR,

Gheorghe FRIGIOI Reveicuta GURGU



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

PROIECT ORDINE DE ZI

SEDINTA ORDINARA DIN 23.06.2015

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015;
Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei

2.Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei lunare pentru finantarea sistemului de
protectie a copilului si a centrelor de asistenta sociala a persoanelor adulte cu handicap
aflate in subordinea D.G.A.S.P.C Constanta pentru anul 2015;

Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei
3.Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvltare
Intercomunitara de apa si canalizare” Apa-Canal Constanta “ in care isi desfasoara
activitatea operatorul S.C RAJA S.A Constanta ;

Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei
4.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
5.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a
unui mijloc fix – bun mobil , proprietate privata a comunei Crucea;

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe
6.Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietelor de sarcini
privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unor mijloace fixe bunuri mobile ,
proprietate privata a comunei Crucea.

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe
7.Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului
privat al comunei Crucea, judetul Constanta ;

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe
8. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar.

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe

Crucea 12.06.2015

PRIMAR,

Gheorhe FRIGIOI



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

SECRETAR

AVI Z DE LEG A L ITAT 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 rectificarea
bugetului local pe anul 2015 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, alin.2, lit. b coroborat cu alin. 4 , lit. a si ale

art. 45, alin 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind aprobarea
contributiei lunare pentru finantarea sistemului de protectie a copilului si a centrelor de
asistenta sociala a persoanelor adulte cu handicap aflate in subordinea D.G.A.S.P.C Constanta
pentru anul 2015 fiind initiat in conformitate cu prevederile art 118 din Legea 272/2004
privind protectia si promovarea drepturilor copilului, ale Legii nr. 326/2003 privind drepturile
de care beneficiaza copii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia
copilului, ale art. 94, alin (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si in limita competentei date de
prevederile art. 36 alin. 6 lit. a punctul 2, art. 45, art. 47 si art.115 lit.b din Legea nr. 215
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind modificarea
Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ-
teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvltare Intercomunitara de apa si canalizare
” Apa-Canal Constanta “ in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C RAJA S.A Constanta
fiind initiat in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de
utlitati publice, modificata si ale Ordinului 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru
al serviciului de alimentare cu apa si canalizare si in limita competentei date de prevederile

art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata cu modificarile
si completarile ulterioare.

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului 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 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 aprobarea
vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a unui mijloc fix – bun mobil , proprietate



privata a comunei Crucea fiind initiat in conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998
privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, ale art.
123 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică
locală, republicata cu modificvarile si completarile ulterioare si ale art. 29 din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si in
limita competentei date de prevederile art. 36 alin (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) si art. 45
din Legea 215/2001privind administraŃia publică locală, republicată.

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind aprobarea
Raportului de evaluare si a Caietelor de sarcini privind vanzarea prin licitatie publica cu
strigare a unor mijloace fixe bunuri mobile , proprietate privata a comunei Crucea 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 modificarea
inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta
fiind initiat in conformitate cu prevederile art. 4. din Legea 213/1998 privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia, si in limita competentei date de prevederile art. 36 alin
2 lit c, art.45 alin 1 si art 115 alin 1 lit b din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind acordarea unui
sprijin financiar fiind initiat in conformitate cu prevederile art.41 si 44 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 aprobate prin H.G nr. 50/2011 si in limita
competentei date de prevederile art.45 din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

SECRETAR,

Reveicuta GURGU



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

CONVOCATOR

Domnule(a) consilier

In conformitate cu prevederile Dispozitiei primarului nr. 168 /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 23.06.2015, ora 10.00, in sala de sedinte a Consiliului
local, avand urmatoarea ordine de zi :

1.Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe
anul 2015;

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015;
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;
2. Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea contributiei lunare

pentru finantarea sistemului de protectie a copilului si a centrelor de asistenta sociala a
persoanelor adulte cu handicap aflate in subordinea D.G.A.S.P.C Constanta pentru anul
2015;

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe
Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei lunare pentru finantarea

sistemului de protectie a copilului si a centrelor de asistenta sociala a persoanelor adulte cu
handicap aflate in subordinea D.G.A.S.P.C Constanta pentru anul 2015;

Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei
Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si

urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare;
Raportul comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, invatamant,

sanatate, familie si protectia copilului 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 modificarile ce urmeaza a fi

incluse in Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile
administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si
canalizare” Apa-Canal Constanta “ in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C RAJA S.A
Constanta ;

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe
Proiect de hotarare privind modificarile ce urmeaza a fi incluse in Regulamentul

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre
ale Asociatiei de Dezvltare Intercomunitara de apa si canalizare” Apa-Canal Constanta “ in
care isi desfasoara activitatea operatorul S.C RAJA S.A Constanta ;

Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei



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 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
5. Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii prin

licitatie publica deschisa cu strigare a unui mijloc fix proprietate privata a comunei Crucea;
Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu

strigare a unui mijloc fix- bun mobil , proprietate privata a comunei Crucea;
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 aprobarea Raportului de

evaluare si a Caietelor de sarcini privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unor
mijloace fixe- bunuri mobile , proprietate private a comunei Crucea;

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe
Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietelor de

sarcini privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unor mijloace fixe - bunuri mobile
proprietatea private a comunei Crucea.

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;
7. Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind modificarea inventarului

bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta;
Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe
Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor apartinand

domeniului privat al 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.
8. Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin

financiar.



Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe
Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar lui Dudea Ionut
Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe
Raportul comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, invatamant,

sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare;
Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare,

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare.

PRIMAR,

GHEORGHE FRIGIOI


