
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

Nr.287/RS/11.07.2016 

 

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

 

  Incheiat astazi, 11.07.2016 ,  in sedinta de indata  a  Consiliului local al 

comunei Crucea, judetul Constanta. 

            Presedintele de sedinta , domnul consilier Stanescu Constantin  ,   declara 

deschise lucrarile sedintei anuntand ca  la aceasta participa  12 consilieri din totalul de 

13 in functie, absent fiind domnul Butoi Ion. 

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

in conformitate cu dispozitiile art.39,alin.4 din Legea nr.215/2001 si invita pe primarul 

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

Acesta prezinta ordinea de zi ca avand un singur punct, si anume:  

“Proiect  de hotarare privind  . aprobarea  solicitarii de prelungire a valabilitatii  scrisorii 
de garantie  bancara in valoare de 257.614,50 lei de la Fondul National de Garantare 
a Creditelor pentru I.M.M.(FNGCIMM), in vederea finantarii proiectului intitulat “Centru 
local de informare turistica in comuna Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing 
turistic”,   – derulat prin F.E.A.D.R. – masura 3.1.3”.  

Ordinea de zi se supune la vot si este aprobata in unanimitate. 

 Presedintele de sedinta, domnul consilier Stanescu , solicita domnului primar  

prezentarea expunerii de motive la primul proiect inscris pe ordinea de zi . 

          Dupa prezentarea expunerii de motive, presdintele de sedinta aduce la 
cunostinta domnilor consilieri prevederile  Legii  nr.215/2001 privind administratia 
publica locala , republicata,conform carora “ proiectele de hotarari inscrise pe ordinea 
de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbatute daca nu sunt insotite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care 
este elaborat in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului, precum si de 
raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu exceptia cazurilor de convocare in 
sedinta extraordinara sau deindata.  
           Daca rapoartele prevazute nu sunt intocmite in termen de 30 de zile de la 
inregistrarea proiectului, acestea se considera implicit favorabile. “ 
           Se trece la discutii. 

           Se inscrie la cuvant domnul consilier Leu Marian care intreaba daca este sau 

nu finalizata lucrarea la centrul de informare turistica si daca nu de ce s-au facut 

angajari. 



          Primarul comunei ii raspunde ca lucrarile de constructii sunt finalizate dar 

proiectul in sine nu este incheiat deoarece AFIR  a solicitat prelungirea termenului prin 

incheierea unui act aditional in acest sens , in vederea efectuarii rambursarilor. 

          Mentioneaza ca angajarea personalului la Centrul de informare turistica este 

un indicator de rezultat, o conditie impusa prin contractul de finantare .  

          Intervine domnul consilier, Graniceru Alexandru , care intreaba daca exista 

garantia ca aceste rambursari se vor face pana la 31 decembrie 2016. 

           Dommnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei, raspunde ca exista un contract 

de finantare ,ferm , acceptat la nivel national,  insusit de noi si  care nu ridica probleme 

de ordin juridic sau de alta natura . 

          In lipsa altor   discutii, se trece la vot .Proiectul de hotarare a fost aprobat in 

unanimitate. 

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

sedintei, multumind domnilor consilieri pentru participare. 

 

 

 

 

           Presedinte de sedinta,                                                     Secretar, 

          Constantin STANESCU                                              Reveicuta GURGU  

 

 

  

 

 

 

 

 


