
 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

Nr. 421//RS/10.11.2016 

 

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

 

 Incheiat astazi, 10.11.2016 ,  in sedinta extraordinara  a  Consiliului local al 

comunei Crucea. 

            Presedintele de sedinta , domnul consilier Leu Marian   ,   declara deschise 

lucrarile sedintei, anuntand ca  la aceasta participa  11 consilieri din totalul de 13 in 

functie. Absenteaza domnii consilieri Moise Dan si Postelnicu Paraschivu. 

            La sedinta participa primarul comunei, domnul Frigioi Gheorghe si doamna 

Sula Violeta, administratorul S.C Crucea Multiservice SRL. 

            In continuare , presedintele de sedinta se adreseaza consilierilor spunandu-le 

ca li s-a pus la dispozitie procesul verbal al ultimei  sedinte, in conformitate cu 

prevederile art.43, pct.5 din Legea administratiei publice nr.215/2001 si intreaba daca 

sunt observatii . 

 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. 

 Presedintele de sedinta anunta ca sedinta extraordinara a fost convocata in 

conformitate cu dispozitiile art.39,alin.2 din Legea nr.215/2001 si invita pe primarul 

comunei , domnul Frigioi Gheorghe   , sa prezinte ordinea de zi. 

      Ordinea de zi cuprinzand un singur punct , Proiect de hotarare privind 

aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C.  CRUCEA MULTISERVICE  S.R.L 

pe anul 2016 , se supune la vot si este aprobata in unanimitate. 

 Presedintele de sedinta, domnul consilier Leu Marian  , solicita prezentarea 

expunerii de motive la proiectul respective.Expunerea de motive este prezentatade 

domnul consilier , Sandu Gheorghe. 

 Dupa aceasta, 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. 

           La  discutii se inscrie domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei ,  care spune 

ca ar fi vrut sa se prezinte motivul pentru care se supune atentiei bugetul societatii 

“Crucea Multiservice “, la aceasta data . Motivul este Acela ca trebuie  aprobat in forma 

impusa  prin Ordonanta Guvernului nr.20/2016. 

          Spune ca este bine ca activitatea acesteia este urmarita, controlata de consiliul 

local .  



          In continuare domnul consilier , Graniceru Alexandru , intreaba cat se estimeaza 

costul reparatiei buldoescavatorului. 

          Administratorul societatii raspunde ca acesta ar fi 30 000 de lei  dar se asteapta 

firma care ar face o evaluare exacta . 

          Domnul Graniceru intreaba daca preconizeaza o crestere a veniturilor pe 2017. 

         Intervine domnul primar care spune ca prevederile pentru anul 2017 le stabilesc 

impreuna domnii consilieri.Prin comisia de specialitate se vor stabili sarcini pe care 

societatea sa le indeplineasca  iar bugetul de venituri si cheltuieli trebuie discutat in 

prealabil. 

         Acesta mai spune ca este grav daca primaria ramane principalul partener al 

societatii. 

         Se inscrie la cuvant  domnul consilier, Dobrin Iosif, care se intreaba daca se 

discuta  bugetul de venituri si cheltuieli pe 2017 sau cel din 2016.  

         Doamna consilier , Moroianu Anica, intreaba daca societatea poate incheia 

contracte si cu personae fizice. 

         I se raspunde afirmativ de catre administratorul societatii. 

         Doamna consilier, Craciun Florina , intervine cu recomnadarea  ca societatea sa 

ia cat mai multe proiecte pe care trebuie sa le realizeze priamaria sis a faca noi 

angajari. 

         Primarul comunei intervine spunand ca primaria nu este principalul partner de 

afaceri. “Administratorul trebuie mai intai sa identifice sursele de venit , sa se 

capitalizeze , astfel incat sa se angajeze in proiecte mari unde trebuie sa depuna  

garantii de buna executie. 

           Cum societatea nu are capital nu se poate angaja in asa ceva.” 

           Nefiind si alte discutii , se trece la vot, proiectul de hotarare fiinsd aprobat in 

unanimitate. 

            Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei extraordinare, 

multumind domnilor consiglieri pentru participare. 
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