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  Incheiat astazi , 12 mai   2014,  in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Crucea. 

           Secretarul comunei d eclara deschise lucrarile sedintei. 

           La propunerea domnisoarei consilier ,Constantin Ioana , in urma votului celor 11 consilieri 

prezenti ,se desemneaza  presedinte de sedinta domnul Dragan Dorel. 

 Acesta  informeaza ca, inainte de inceperea sedintei s-a pus la dispozitie procesul  verbal al 

ultimiei  sedinte, in conformitate cu prevederile art.43,pct.5 din Legea nr.215/2001. 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. 

 In continuare, presedintele de sedinta anunta ca aceasta a fost convocata in conformitate cu 

dispozitiile art.39,alin.2 din Legea nr.215/2001, de catre primarul comunei caruia ii da cuvantul pentru a 

prezenta ordinea de zi. Se supune la vot ordinea de zi. Cu 11 voturi pentru, ordinea de zi a fost 

aprobata. 

            Domnul consilier ,Dragan Dorel, in calitate de presedinte de sedinta, invita pe domnul primar sa 

prezinte  expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a 

valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. 263/ 09.12.2011  emisa de  Fondul National de Garantare a 

Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform 

contractului de finantare nr. C322010921400054 / 08.06.2010 incheiat intre Agentia de Plati pentru 

Dezvoltare Rurala si Pescuit si Comuna Crucea pentru finantarea proiectului integrat Imbunatatirea 

calitatii vietii pentru populatia rurala din comuna Crucea, judetul  Constanta. 

Da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de 

hotarare. 

    Nu sunt discutii. Se supune la vot spre aprobare proiectul de hotarare. Proiectul a fost aprobat in 

unanimitate. 

               Mai departe , domnul primar prezinta  expunerea de motive la proiectul de hotarare privind 

aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat cu Asociatia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Mediul 

Rural. 

 Se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate comisiei de specialitate juridica si de 

disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului 

de hotarare. 

Se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate comisiei de specialitate pentru activitati 

social-culturale, invatamant, sanatate, familie si protectia copilului pentru a prezenta raportul cu privire la 

avizarea proiectului de hotarare; 

Se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de 

hotarare 

           Trecem la discutii 

 Domnul consilier, Vasile Gheorghe, intervine spunand :” Trebuie sa-i ajutam pe batrani acolo unde 

sunt , daca tot se investeste. Noi nu avem mila de acesti batrani, daca nu au medic, nu au drum, nu au apa 

curenta.Sa se investeasca bani intr-o primarie si sa nu facem nimic pentru batrani ??” 

             Domnul primar intervine spunand ca exista posibilitatea, ca in calitate de consilier, sa aiba cineva 

initiative. 



             Domnisoara consilier ,Constantin Ioana,  se inscrie la cuvant spunand ca am putea lua exemplul 

celor din tara, unde cei care primesc ajutor social ii ajutau pe batranii nevoiasi  in diverse situatii( 

ex.cumparaturi  ). 

              Domnul consilier, Sandu Gheorghe, intreaba ce conditii trebuie sa indeplineasca un batran ca sa 

poata fi beneficiarul serviciilor sociale respective, deoarece in acordul de parteneriat nu sunt specificate si 

daca acesta contribuie personal. 

         Domnisoara consilier, Constantin Ioana, intervine spunand ca statul cotizeaza la aceste ONG-uri. 

         Domnul primar spune  ca bugetul Centrului de ingrijire persoane varstnice a mai fost discutat 

anterior . 

          Domnul consilier , Iosif Dobrin, intervine spunand ca se va lua act de regulamentul pe care ONG-ul 

respectiv , cu siguranta il va realiza si il va face cunoscut. 

          Doamna consilier, Marinca Marcela, intreaba cum se procedeaza daca se inscriu batrani peste 

capacitatea caminului, daca exista criterii de selectie. 

          Domnul primar raspunde ca prioritate are batranul care reprezinta un caz social  si ca  nu trebuie 

neaparat o selectie pentru cei care au posibilitati financiare. 

          Domnisoara consilier, Constantin Ioana, propune ca “intai sa se ia de baza Comuna Crucea si dupa 

aceea cei din judet”. 

          Domnul consilier Moise Dan , semnaleaza ca acesti batrani de la sate nu vor sa fie internati intr-un 

camin.  

 Se trece la vot. Cu 11 voturi pentru, proiectul de hotarare a fost aprobat. 

 

Ordinea de zi fiind epuizata, presedintele de sedinta, consilier Dragan Dorel, declara inchise 

lucrarile sedintei. 
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