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Incheiat astazi, 06 octombrie  2015, in sedinta de indata  , legal constituita, 

a Consiliului Local al comunei Crucea 

 

               

              La ora 9, presedintele de sedinta , viceprimarul comunei Crucea , Butoi Ion,  

declara deschise lucrarile sedintei , anuntand ca   cei 12 consilieri in functie sunt 

prezenti toti. 

 Presedintele  de sedinta  anunta  ca la lucrarile acesteia mai participa primarul 

comunei , domnul Frigioi Gheorghe  si  doamna inspector contabil , Diaconu Dorina. 

In conformitate cu prevederile art.43,pct.5 din Legea nr.215/2001, inainte de 

inceperea sedintei  s-a pus la dispozitie procesul verbal al sedintei anterioare.Acesta a 

fost supus la vot si aprobat in unanimitate  deoarece nu au fost  observatii in legatura cu 

cele consemnate. 

           Presedintele de sedinta a dat cuvantul domnului primar pentru a prezenta ordinea 

de zi, dupa cum urmeaza : 

• Proiect de hotarare privind   aprobarea contului de executie bugetara  

pentru trimestrul III  al anului 2015; 

• Proiect de  revocare a HCL nr.70/02.10.015 cu privire la aprobarea 

organigramei si a statului de functii; 

• Proiect de hotarare privind  aprobarea  modificarii organigramei si a 

statului de functii. 

Dupa prezentarea ordinei de zi si aprobarea acesteia,  presedintele de sedinta, 

invita pe  primarul comunei sa prezinte expunerea de motive la proiectul de hotarare 

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul III al anului 2015. 

Expunerea de motive este prezentata de doamna Diaconu Dorina, inspector 

contabil in aparatul de specialitate al primarului. 

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

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

proiectului de hotarare. 

Se trece la discutii. 

Se inscrie domnul consilier , Dobrin Iosif si domnisoara consilier , Constantin 

Ioana . 

 Domnul Dobrin intreaba daca este certitudinea ca  se va incasa tot pana la 

sfarsitul anului. 



Doamna inspector contabil intervine spunand ca bugetu este previzibil , nu 

putem spune cu certitudine daca se va incasa in totalitate, o situatie nu tocmai buna se 

inregistreaza la incasarea taxei pe habitat. 

Domnisoara consilier Constantin Ioana, intervine spunand ca ar fi indicat ca pe 

viitor sa se puna in discutie ca plata acestei taxe sa se faca pe gospodarie si nu pe 

persoana. 

In continuare intreaba daca incasarile la impozitul pe cladiri provine de la 

persoane fizice sau de la personae juridice. 

Doamna inspector Diaconu ii raspunde ca aceasta suma provine de la persoanele 

juridice, in mod special impozit pe eoliene. 

Nefiind alte discutii se trece la vot. Proiectul de hotarare a fost aprobat in 

unanimitate. 

Expunerea de motive la Proiectul de hotarare de  revocare a HCL 

nr.70/02.10.015 cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii a fost 

prezentata de primarul comunei, domnul Gheorghe Frigioi, la invitatia presedintelui de 

sedinta. 

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului 

si urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de domnul 

consilier, Moise Dan. 

             Nu au fost discutii. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 12 voturi pentru  

In continuare, presedintele de sedinta invita pe primarul comunei sa prezinte 

expunerea de motive la Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea modificarii 

organigramei si a statului de functii. 

       Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si 

urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de domnul consilier, 

Moise Dan. 

              Nefiind discutii, se trece la vot. Proiectul de hotarare supus atentiei a fost 

aprobat in unanimitate. 

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

sedintei. 

 

 

   Presedinte de sedinta ,                                                                      Secretar, 

     Butoi Ion                                                                                              Gurgu Reveicuta  

 

 

 

 


