
 

 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CRUCEA 

 
 

 

HOTARAREA nr.34 

privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat cu Asociatia de Dezvoltare a 

Serviciilor Sociale din Mediul Rural 

 

 

 

 Consiliul Local al Comunei Crucea, 

Luand in dezbatere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Crucea,  

- Raportul Comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului 

si turism pentru avizarea proiectului de hotarare, 

-  Raportul Comisiei de specialitate juridicǎ ,de disciplinǎ, urbanism și amenajarea teritoriului pentru 

avizarea proiectului de hotǎrâre pentru avizarea proiectului de hotarare. 

- Raportul  Comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, invatamant, sanatate, familie si 

protectia copilului.                                                                                  

Avand in vedere: 

- Procedurile de implementare a proiectelor finantate din Programul National de Dezvoltare Rurala, 

Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si 

populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale, 

- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea, judetul Constanta ,  

In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. b, alin.4 lit. e, alin(6), lit a , alin.(7) lit.a si ale art. 45 alin 1 , 

alin(2) lit. f din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba incheierea unui Acord de parteneriat cu Asociatia de Dezvoltare a Serviciilor 

Sociale din Mediul Rural pentru implementarea proiectului finantat din Programul National de Dezvoltare 

Rurala, Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si 

populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale- componenta Centru de ingrijire persoane 

varstnice – conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Primarul comunei   si compartimentul financiar- contabil din cadrul primariei vor duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari persoanelor abilitate pentru 

ducerea la indeplinire si Institutiei Prefectului- Judetul Constanta . 

 



Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de .......voturi,...... voturi impotriva, .........abtineri. 

Adoptata astazi, …..........……., in sedinta Consiliului Local Crucea, judetul Constanta. 

     

 

       CRUCEA 

Judetul CONSTANTA 

Data: 12.05.2014 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

      Dorel DRAGAN                                                                Contrasemneaza 

                                                                                                       SECRETAR,                                                                 

                                                                                                             Reveicuta GURGU 


