
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

D I S P O Z I T I A    NR.8 

privind convocarea consilierilor locali in sedinta ordinara  

din 30 ianuarie 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 30.01.2015, ora 9,  in sala de sedinte a Consiliului local, 

avand pe ordinea de zi: 

• Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara al anului 2014; 

Initiator- primarul Comunei Crucea - Frigioi Gheorghe  

• Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului  rezultat la incheierea 

exercitiului  bugetar al anului 2014; 

Initiator- primarul Comunei Crucea - Frigioi Gheorghe  

• Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii inventarului bunurilor ce apartin 

domeniului privat al Comunei Crucea, Judetul Constanta; 

Initiator- primarul Comunei Crucea - Frigioi Gheorghe  

• Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari  de interes local pe 

anul 2015 ,  conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si 

completarile   ulterioare ; 

Initiator- primarul Comunei Crucea - Frigioi Gheorghe  

• Proiect de hotarare privind aprobarea  vanzarii prin negociere directa a  unor suprafete de 

teren intraviln apartinand domeniului privat al Comunei Crucea, Judetul Constanta ; 

Initiator- primarul Comunei Crucea - Frigioi Gheorghe  

• Proiect de hotarare privind aprobarea unui ajutor de inmormantare domnului Onica Ion; 

Initiator- primarul Comunei Crucea - Frigioi Gheorghe  

• Proiect de hotarare privind inchirierea suprafetelor de pajisti apartinand domeniului privat al 

Comunei Crucea; 

• Initiator- primarul Comunei Crucea - Frigioi Gheorghe  

Crucea-23.01.2015 

              

    PRIMAR,                                                                                 Avizez pentru legalitate, 

  Gheorghe FRIGIOI                                                                               SECRETAR, 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 

 

A V I Z 

cu privire la legalitatea proiectelor de hotarare ce se supun dezbaterii si aprobarii 

Consiliului local in sedinta ordinara din data de 14.04.2014 

 

             Analizand proiectele de hotarari ce se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului local in sedinta 

ordinara din 14.04.2014,  am constatat urmatoarele: 

1.Proiectul de hotarare privind  aprobarea contului de executie bugetara al anului 2014 este legal si il 

avizez pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevederile art.49, alin(12) , art.73 , Alin(3) 

din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata ulterior  si in limita 

competentei date de  prevederile art. 36, alin2,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. 

2.Proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului  rezultat la incheierea exercitiului  

bugetar al anului 2014 este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu 

prevederile art 58,alin.(1),lit a)din Legea nr.273/2006    privind finantele  publice  locale actualizata  

si in limita competentei date de  prevederile art. 36, alin.(1) si(2), lit. b coroborat cu alin. 4 ,    lit. a si 

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

3. Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii inventarului bunurilor ce apartin domeniului 

privat al Comunei Crucea, Judetul Constanta este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in 

conformitate cu prevederile OMFP 3471/2008  Privind reevaluarea úi amortizarea activelor fixe 

corporale aflate în patrimonial ,prevederile art. 4. din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia si in limita competentei date de  dispozitiile art. 36 alin 2 lit c, art.45alin 1 

si art 115 alin 1 lit b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

4. Proiectul  de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari  de interes local pe 

anul 2015 ,  conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si 

completarile   ulterioare este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu 

prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare şi cu cele prevăzute de art. 22 şi art. 28 alin. 3 din H.G. nr. 50/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 si in limita 

competentei date de prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 2, art. 45 alin. (1), respectiv 

art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

5.Proiectul de hotarare privind aprobarea  vanzarii prin negociere directa a  unor suprafete de teren 

intraviln apartinand domeniului privat al Comunei Crucea, Judetul Constanta este legal si il avizez 

pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevederile  art.10, art.36, alin(2) lit.c), alin.(5) lit.b si 

art.123 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata(2) , cu 

modificarile si completarile ulterioare si in limita competentei date de  prevederile art. 45 alin.(3) din 

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

ulterioare. 

6.Proiectul  de hotarare privind aprobarea unui ajutor de inmormantare domnului Onica Ion este 

legal si il avizez pentru legalitate, 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. 

7.Proiect de hotarare privind inchirierea suprafetelor de pajisti apartinand domeniului privat al 

Comunei Crucea este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu : 



-  prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 

- prevederile Ordinului Nr. 226/235 / 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii 

de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung; 

- prevederile Ordinului 407/2013 pentru aprobarea contractelor – cadru de concesiune şi închiriere a 

suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al 

municipiilor;  

-prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale 

pe hectar de pajiste; 

- Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 

- Hotararea  Consiliului Judetean Constanta  nr.89/17.03.2014  privind stabilirea pretului  

mediu/tona de masa verde obtinuta pe pajiste in cursul anului 2014; 

Si in limita competentei date de prevederile art. 36, alin.(1), alin(2), lit.c si alin (5),lit. a art. 

45, alin (3) si art 123 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata. 

8. Proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare bancara in valoare de 

366.243,24 lei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M.(FNGCIMM), in vederea 

finantarii obiectivelor derulate prin P.N.D.R este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in 

conformitate cu : 

• Prevederile art. 4 si 5 din HG nr.1262/2009 privind aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a O.U.G nr.79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei 

fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea 

spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale; 

• Dispozitile art.2 din O.G nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru 

beneficiarii proiectelor in domeniile prioritare pentru economia romaneasca, finantate din 

instrumentele structurale ale U.E alocate Romaniei; 

• Prevederile art.VII, pct.4 din OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte 

normative; 

In limita competentei date de prevederile art.36 alin.(4) lit.b) si ale art.45 alin.(2), lit.b) din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

 

 

 

                                                           

                                                         SECRETAR, 

                                                 Reveicuta GURGU 

 

 

                 

 

  

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

CONVOCATOR 

Nr.284/23.01.2015 

 Domnule(a) consilier  

  

  In conformitate cu prevederile Dispozitiei primarului nr.8/2015 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 30.01.2015, ora 9.00,  in sala de sedinte a Consiliului 

local, avand urmatoarea ordine de zi :  

1. Proiect de hotarare  privind aprobarea contului de executie bugetara al anului 2014; 

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;  

2. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului  rezultat la incheierea 

exercitiului  bugetar al anului 2014; 

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;  

3.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii inventarului bunurilor ce apartin 

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; 

4.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari  de interes local 

pe anul 2015 ,  conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si 

completarile   ulterioare ; 

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;  

Raport al comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, 

sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea  vanzarii prin negociere directa a  unor suprafete de 

teren intraviln 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; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea unui ajutor de inmormantare domnului Onica Ion 

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; 



Raport al comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, 

sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare; 

  7. Proiect de hotarare privind inchirierea suprafetelor de pajisti apartinand domeniului 

privat al 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. 

 

 

 

 

 

 

                                   PRIMAR, 

                             GHEORGHE FRIGIOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


