
 
 
 
 

CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

P R O C E S  -  V E R B A L 

 

 Incheiat astazi , 26.03.2015,  in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei 

Crucea. 

               Presedintele de sedinta , domnul consilier Iosif Dobrin , declara deschise lucrarile 

sedintei anuntand ca  la aceasta sunt prezenti 9 consilieri din totalul de 12 in functie, absenti 

fiind domnii consilieri Vasile Gheorghe, Dragan Dorel si Moise Dan.  

            In continuare , acesta  se adreseaza domnilor consilieri spunandu-le ca, inainte de 

inceperea sedintei, s-a pus la dispozitie procesul  verbal al ultimei  sedinte, in conformitate 

cu prevederile art.43,pct.5 din Legea nr.215/2001 si intreaba daca sunt observatii in legatura 

cu acesta. 

 Nu sunt observatii in legatura cu cele consemnate in procesul verbal. 

 Se supune spre aprobare continutul procesului  verbal. Cu 9 voturi pentru, procesul 

verbal a fost aprobat. 

 Presedintele de sedinta anunta ca aceasta a fost convocata in conformitate cu 

dispozitiile art.39,alin.1 din Legea nr.215/2001, de catre primarul comunei caruia ii da 

cuvantul pentru a prezenta ordinea de zi suplimentata cu un  patru puncte si anume :  

- Ptroiect de hotarare privind modificarea 

inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Crucea; 

- Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L  nr.67/25.09.2014 privind   darea in 

administrare a bunurilor imobile in care isi desfasoara activitatea unitatile  de 

invatamant preuniversitar de stat  de pe raza comunei Crucea , proprietate publica , 

catre Consiliul de administratie al unitatii de invatamant cu personalitate juridica; 

-  Proiect de hotarare privind imputernicirea viceprimarului comunei Crucea, judetul 

Constanta de a participa la sedintele adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Apa-Canal Constanta ; 

- Proiect de hotarare privind unele măsuri 

pentru organizarea păşunatului în comuna Crucea. 

 Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate. 

 Dupa aceasta, domnul consilier , Iosif Dobrin , invita pe domnul primar sa prezinte 

expunerea de motive la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 

2015 .Expunerea de motive a fost prezentata de doamna inspector Diaconu Dorina. 

           In urma prezentarii acesteia, presedintii comisiilor de specialitate din cadrul consiliului 

local prezinta , pe rand , rapoartele de avizare a proiectului de hotarare. 

 Nefiind discutii, se voteaza , proiectul fiind aprobat cu 9 voturi pentru. 

     Doamna contabil , Diaconu, prezinta expunerea de motive la Proiectul  de hotarare  

privind aprobarea situatiilor financiare si a contului de executie al bugetului de venituri si 

cheltuieli al comunei Crucea, judetul Constanta, aferente anului 2014. 



 Presedintele comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism prezinta raportul pentru avizarea proiectului de 

hotarare. 

            Se trece la discutii. Domnul consilier , Iosif Dobrin ,  intreaba de ce nu realizam in 

totalitate cotele defalcate pe venit.Doamna contabil ii raspunde ca aceste sume sunt 

previzionate, este ceea ce primim in procent de 45% cote de la Consiliul Judetean. 

            Domnisoara consilier, Constantin Ioana, se inscrie la cuvant si intreaba daca 

excedentul este cel ce provine din sumele de la UE si daca deficitul existent nu ne afecteaza . 

Doamna inspector contabil  raspunde ca este un transfer din 2013 , goluri de casa, care se 

acopera in anul urmator. 

          Se trece la vot. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru . 

     Primarul comunei Crucea, prezinta  expunerea de motive la Proiectul  de hotarare  

privind aprobarea structurii primariei comunei Crucea, judetul Constanta- organigrama si 

statul de functii si de personal. 

 Presedintele comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism prezinta raportul pentru avizarea proiectului de 

hotarare 

  Presedintele comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  

teritoriului si urbanism prezinta raportul pentru avizarea proiectului de hotarare. 

 Nefiind discutii , se trece la vot. Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 9 voturi 

pentru. 

Primarul comunei Crucea, prezinta  expunerea de motive la Proiectul  de hotarare  

privind aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015. 

 Presedintele comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism prezinta raportul pentru avizarea proiectului de 

hotarare. 

         Presedintele comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  

teritoriului si urbanism prezinta raportul pentru avizarea proiectului de hotarare. 

 Nefiind discutii , se trece la vot. Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 9 voturi 

pentru. 

In continuare, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a 

prezenta expunerea de motive la Proiectul de de hotarare privind aprobarea trecerii din 

domeniul public in domeniul privat al comunei Crucea, judetul Constanta, a unor imobile- 

constructii, in vederea demolarii. 

Presedintele comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului 

si urbanism prezinta raportul pentru avizarea proiectului de hotarare. 

              La discutii se inscrie domnisoara consilier Constantin Ioana care zice ca ar fi foarte 

bine daca si anexa de la scoala veche Stupina va fi demolata deoarece prezinta pericol 

pentru copii. 

             Tot dumneaei propune ca ceea ce va rezulta din demolare sa fie repartizat unei 

familii care are nevoie.   

Domnul consilier, Sandu Gheorghe,  intervine si spune ca ar fi bine ca din  aceste 

materiale, in mod special scanduri , se pot confectiona panouri care sa se foloseasca la 

ingradirea locului unde se demoleaza deoarece exista  pericolul producerii de accidente. 

Domnul primar intervine spunand ca firma care se va ocupa de demolare va asigura, 

pe cheltuiala proprie, perimetrul respectiv si ca ceea ce rezulta dupa demolare va fi 

inregistrat intr-un proces-verbal in vederea valorificarii .Tot dumnealui spune ca timpul in 



care se va efectua demolarea va fi in afara orelor de curs . Toate acestea vor fi stipulate in 

mod expres in contractul  care se va incheia cu firma respectiva. 

Domnul primar , in continuare, isi expune punctul de vedere cu privire la cedarea 

catre nevoiasi a materialelor, propunand ca acestia  sa se angajeze in demolare si sa 

primeasca in loc de salariu materiale necesare, astfel incat sa se vada interes si din partea 

lor.  

Nemai fiind discutii, se trece la vot, proiectul de hotarare fiind aprobat in 

unanimitate. 

Domnul Frigioi Gheorghe, prezinta in continuare  expunerea de motive la Proiectul 

de hotarare  privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului in suprafata de 

6440 mp situat in Crucea, str. Turcului , nr.49, apartinand domeniului privat al comunei 

Crucea si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a loturilor nou formate in urma 

dezmembrarii. 

         Presedintele comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  

teritoriului si urbanism prezinta raportul pentru avizarea proiectului de hotarare. 

Nefiind discutii, se voteaza proiectul de hotarare. Acesta afost aprobat cu 9 voturi 

pentru. 

Urmatorul punct pe ordinea de zi, expunerea de motive la Proiectul de hotarare  

acordarea unui sprijin financiar, a fost prezentat de primarul comunei. 

Presedintele comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism prezinta raportul pentru avizarea proiectului de 

hotarare. 

Presedintele comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, invatamant, 

sanatate, familie si protectia copilului prezinta raportul pentru avizarea proiectului de 

hotarare. 

La cuvant se inscrie domnisoara consilier, Constantin Ioana , care intreaba daca se 

solicita suma de 1500 de lei lunar sau intr-o singura transa. 

I se raspunde ca din eroare s-a redactat lunar, suma respecttiva va fi platita o singura 

data. 

Domnul consilier Iosif Dobrin , intervine si spune ca nu  rezulta din ancheta sociala 

daca solicitantul are teren.Domnul primar ii raspunde ca nu detine teren. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu modificarea respectiva, proiectul fiind 

aprobat in unanimitate. 

            Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind modificarea si 

completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta a fost 

prezentata de primarul comunei .  

Presedintele comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului 

si urbanism prezinta raportul pentru avizarea proiectului de hotarare. 

             Nu au fost discutii. Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 9 voturi pentru. 

   Presedintele de sedinta invita primarul comunei sa expuna motivele la Proiectul de 

hotarare privind aprobarea casarii si valorificarii autoturismului din dotarea Primariei 

Comunei Crucea, judetul Constanta si achizitionarea unui nou autoturism. 

Presedintele comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism prezinta raportul pentru avizarea proiectului de 

hotarare. 

Presedintele comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului 

si urbanism prezinta raportul pentru avizarea proiectului de hotarare. 



         La discutie intervine domnul Dobrin spunand ca  in raport nu apare numarul de 

kilometri parcursi de autoturismul propus casarii. 

           Nefiind alte discutii, se trece la vot, proiectul fiind aprobat in unanimitate. 

           Primarul comunei prezinta expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind 

actualizarea  “ Planului de analiza si acoperire a riscurilor  din comuna Crucea, judetul 

Constanta”. 

Presedintele comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism prezinta raportul pentru avizarea proiectului de 

hotarare. 

Presedintele comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, invatamant, 

sanatate, familie si protectia copilului prezinta raportul pentru avizarea proiectului de 

hotarare. 

Presedintele comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului 

si urbanism prezinta raportul pentru avizarea proiectului de hotarare. 

             Nefiind  discutii, se trece la vot, proiectul fiind aprobat in unanimitate. 

In continuare, presedintele de sedinta , domnul consilier Dobrin propune ca 

expunerile de motive ale urmatoarelor cinci proiecte  privind aprobarea rapoartelor de 

evaluare a unor  terenuri in vederea vanzarii sa fie prezentate odata. 

            Propunerea a fost aprobata in unanimitate. 

Dupa prezentarea expunerii de motive ,   presedintele comisiei de specialitate pentru 

agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului si turism prezinta raportul 

pentru avizarea proiectului de hotarare. 

Presedintele comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului 

si urbanism prezinta raportul pentru avizarea proiectului de hotarare. 

             La discutii se inscrie domnul consilier Dobrin care  spune ca exista diferente intre 

evaluari. 

              Doamna consilier , Marin Florentina, intervine spunand ca acest subiect a fost 

discutat intr-o sedinta anterioara. 

            Domnul primar intervine spunand ca evaluatorul stabileste pretul de vanzare a 

terenurilor  care difera in functie de suprafata acestora. 

          Se trece la vot, proiectul fiind aprobat in unanimitate. 

   Expunerea de motive la Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de 

urbanism “ P.U.Z. – PARC EOLIAN CRUCEA HRM- 4 TURBINE CU PUTERE TOTALA DE 12 MW, 

DRUMURI, RETELE ELECTRICE, STATIE DE COLECTARE/TRANSFORMARE” si a Regulamentului 

Local de Urbanism aferent este prezentata de primarul comunei. 

Presedintele comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului 

si urbanism prezinta raportul pentru avizarea proiectului de hotarare. 

La discutii se inscrie domnul consilier Sandu Gheorghe, care inca o data atrage 

atentia asupra drumurilor de exploatare consolidate de firmele dezvoltatoare de parcuri 

eoliene pe care nu se poate circula din cauza diferentelor mari de nivel, ceea ce duce la 

imposibilitatea cultivatorilor sa ajunga cu utilaje pe terenul lor.Trecerea de pe drumul 

modernizat pe cel nemodernizat se face abrupt. 

    Primarul comunei intervine cu propunerea ca intr-o sedinta viitoare, in care se 

realizeaza alte forme de relationare cu aceste firme,  sa fie invitati reprezentantii acestora si 

sa le transmitem in mod imperativ aceste nemultumiri.Pentru aceasta trebuie notificati. 

   Domnul consilier , Iosif Dobrin, intervine spunand ca trebuie chemati administratorul 

firmei respective si cativa consilieri care au cunostinta de aceasta situatie, pentru discutii in 



care , punctual , vor fi prezentate problemele, intocmindu-se un proces-verbal.Tot atunci se 

vor stabili sarcini masuri cu termene de indeplinire. 

   Ne mai find discutii, se supune la vot proiectul de hotarare. Este aprobat cu 9 voturi 

pentru. 

Primarul comunei prezinta expunere de motive la Proiectul  de hotarare privind 

modificarea inventarului bunurilor apartinznd domeniului privat al comunei Crucea. 

  Presedintele comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism prezinta raportul pentru avizarea proiectului de 

hotarare. 

             Urmeaza  Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  

teritoriului si urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare 

 Nefiind  discutii, se trece la vot, proiectul fiind aprobat in unanimitate  

             Primarul comunei , domnul Frigioi Gheorghe , prezinta  Expunerea de motive la 

Proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L  nr.67/25.09.2014 privind   darea in 

administrare a bunurilor imobile in care isi desfasoara activitatea unitatile  de invatamant 

preuniversitar de stat  de pe raza comunei Crucea , proprietate publica , catre Consiliul de 

administratie al unitatii de invatamant cu personalitate juridical. 

Se prezinta  Raportull comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare si  

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

sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare a fost 

prezentat de domnul consilier Stanescu. 

Nefiind  discutii, se trece la vot, proiectul fiind aprobat in unanimitate. 

In continuare, domnul primar prezinta  Expunerea de motive la Proiectul de hotarare 

privind imputernicirea viceprimarului comunei Crucea, judetul Constanta de a participa la 

sedintele adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta.  

Presedintele comisiei  comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati 

economic-financiare, protectia mediului si turism prezinta raportul  pentru avizarea 

proiectului de hotarare. 

Nefiind  discutii, se trece la vot, proiectul fiind aprobat in unanimitate. 

Urmeaza  Expunerea de motive la Proiect de hotarare privind unele măsuri pentru 

organizarea păşunatului în comuna Crucea prezentata de - primarul comunei Crucea- Frigioi 

Gheorghe  .           

 Raportul  comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului este prezentat de domnul consilier , 

Sandu Gheorghe, presedintele comisiei. 

Se trece la discutii. 

Domnul consilier , Sandu Gheorghe , face referire la pct.e din Regulament in care se 

stipuleaza obligatia de a pazi cultura invecinata zonei de pasunat.Dumnealui spune ca nu se 

poate abliga crescatorul la asa ceva. Domnul primar intervine spunand ca acest lucru a fost 

stipulat pentru a fi bine si pentru cel ce pasuneaza cat si pentru cel care cultiva pamantul. 

Domnul Sandu Gheorghe spune ca acel crescator care va incheia un contract de 

inchiriere trebuie sa aiba cunostinta de ceea ce scrie in el. 

Domnul consilier, Iosif Dobrin, spune ca fiecare trebuie sa intre in posesia acestui 

regulament de pasunat inainte de incheierea contractului. 



Domnisoara consilier, Constantin Ioana, intreaba de ce cuantumul chiriei nu este 

stipulat in Regulament si atrage atentia ca trebuie sa se aiba grija si de cel care are o vaca si 

cateva oi. 

Domnul primar intervine si raspunde punctual: nu afost trecut cuantumul chiriei 

pentru ca acesta trebuie stabilit si aprobat in cadrul sedintei si ca acest cuantum , conform 

ultimelor modificari la normelor metodologice de aplicare a OG 34/2013, este diferenta 

intre masa verde disponibila si cheltuielile cu implementarea proiectului de amenajament 

pastoral .  Acesta inca nu este realizat, termenul fiind de 6 luni . 

In continuare spune ca legea prevede  ca inchirierea se realizeaza prin licitatie, ceea 

ce face ca  acces sa aiba  doar cei care au posibilitati.Discutiile purtate si cu avocatul au dus 

la concluzia ca nu se doreste creerea unei probleme sociale. Noi am propus ca la aceasta 

inchiriere sa aiba acces toata lumea.S-au facut calcule, comisia numita prin dispozitie in 

frunte cu domnul viceprimar, aplicandu-se coeficientul de conversie de 0,15  pentru ovine , 

astfel incat sa se respecte incarcatura minima de 0,3UVM pe hectar. 

Primarul  comunei spune in continuare ca si-a asumat raspunderea sa nu se 

organizeze licitatie, pasunatul sa se faca in continuare in devalmasie , fiecare crescator 

incheind un  contract de inchiriere  pe o cota indiviza dintr-un trup de pasune, cota calculata 

in functie de numarul de animale existent si suprafata disponibila de pasune. 

Suprafetele fiind mici , nu poti sa separi in parcele . Conform legislatiei, trebuie sa se 

asigure drumuri de acces pana la aceste parcele de pasuni ceea ce va duce la diminuarea 

drastica a acestora. Pasunea va fi transformata in drumuri si drumulete. 

            Doamna consilier Marin Florentina se inscrie la cuvant si intreaba cine intretine 

pasunea , si cei care au un animal si se duc la pasunat si cei cu mult mai multe. 

           Primarul ii si raspunde ca acesti crescatori trebuie sa inteleaga ce obligatii au  daca vor 

pasunea in astfel de conditii si ca in primul rand trebuie sa se inteleaga intre ei. 

         Domnul consilier , Iosif Dobrin, revine cu intrebarea ce se poate spune unui crescator 

cu 3 vaci, cat il costa chiria. 

       Primarul comunei spune ca pretul chiriei trebuie bine gandit , astfel incat sa nu fie o 

povara pentru crescator. 

        Domnul consilier , Sandu Gheorghe, intreaba cat da APIA pe hectarul de pasune, astfel 

incat sa se tina cont si de acest lucru. 

        Domnul consilier Stanescu Constantin intervine si spune ca se va hotara cat costa 

inchirierea. 

          Domnisoara consilier , Constantin Ioana , revine asupra lipsei unei propuneri din 

partea initiatorului de proiect. 

        Domnul primar intervine, spunand ca , pana la elaborarea planului pastoral propune un 

cuantum de 50 de lei /ha/an. Acest lucru pana cand planul pastoral va fi gata , acesta fiind 

cu sprijinul specialistilor din judet. 

    Domnul consilier , Iosif Dobrin, spune ca se calculeza in functie de masa verde si de 

pretul pe tona stabilit de Consiliul Judetean. 

     Domnul Stanescu Constantin  spune ca trebuie sa fie invitati crescatorii pentru a se 

incheia aceste contracte. 

Primarul intervine spunand ca  se discuta despre aplicarea legii astfel incat sa fie in 

folosul oamenilor nu impotriva lor. 

Domnisoara consilier , Constantin Ioana , spune ca este de acord cu acest lucru. 

Primarul comunei spune ca trebuie sa se prevada si unele situatii  viitoare . 

In continuare se fac propuneri pentru stabilirea pretului inchirierii. 



 Domnul viceprimar propune 200 lei/ha/an, doamnul consilier Iosif Dobin proune 

100 lei/ha/an, doamna consilier , Marinca Marcela, propune 80 de lei/ha/an. 

Domnul consilier Sandu Gheorghe spune ca inainte de stabilirea pretului trebuie sa 

se vada tabelele cu repartizarea pasunii in functie de animale. Domnul consilier, Iosif Dobrin 

, intervine spunand  ca pretul nu  se va stabili in functie de numarul de animale. 

Domnul consilier , Stanescu Constantin, intreaba daca nu se poate stabili ca si 

impozitul progresiv. Nu se accepta. 

Doamna consilier Marin Florentina intervine si spune ca in Regulament nu scrie clar  

cum se va pasuna si se va abtine de la vot deoarece vor fi neplaceri cu acesti crescatori. 

Se supune la vot propunerea domnului viceprimar, Butoi Ion. Se obtine un vot 

pentru si 8 impotriva. 

Se supune la vot propunerea domnului consilier , Iosif Dobrin. Se obtin 4 voturi 

pentru si 5 impotriva. 

Se supune la vot propunerea doamnei consilier , Marinca Marcela.Se obtin 7 voturi 

pentru si 2 impotriva. 

Domnul consilier Stanescu cere  ca fiecare sa-si explice votul  si sa se treaca la 

aprobarea proiectului de hotarare. 

Nu a luat nimeni cuvantul .La invitatia presedintelui de sedinta , se voteaza proiectul 

de hotarare si se aproba  in unanimitate. 

Ordinea de zi fiiind epuizata, presedintele de sedinta declara inchise lucrarile 

sedintei. 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta,                                                                Secretar, 

 

Iosif Dobrin                                                                     Reveicuta Gurgu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


