
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

D I S P O Z I T I A NR. 27

privind convocarea consilierilor locali in sedinta ordinara

din 13 februarie 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 13.02.2015, ora 9, in sala de sedinte

a Consiliului local, avand pe ordinea de zi:

• Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2015;

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe

• Proiect de hotarare privind privind numirea dirigintelui de santier pentru

investitia RENOVARE SEDIU PRIMARIE COMUNA CRUCEA, JUDETUL

CONSTANTA, derulata in cadrul proiectului „Renovarea, Dezvoltarea

satelor , imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia

rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale „ finantat prin Programul

National de Dezvoltare Rurala, Masura 41.322;

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe

• Proiect de hotarare privind masurarea si intabularea pajistilor din

domeniul privat al Comunei Crucea , judetul Constanta ;

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe

Crucea , 06.02.2015

PRIMAR, Avizez pentru legalitate,

Gheorghe FRIGIOI SECRETAR,

Reveicuta GURGU



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

CONVOCATOR

Nr.594/09.02.2015

Domnule(a) consilier

In conformitate cu prevederile Dispozitiei primarului nr.27/ 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 13.02.2015, ora 9.00, in sala de

sedinte a Consiliului local, avand urmatoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2015;

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;

Raportul comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, invatamant,

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

2. Proiect de hotarare privind numirea dirigintelui de santier pentru investitia RENOVARE

SEDIU PRIMARIE COMUNA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA, derulata in cadrul proiectului

„Renovarea, Dezvoltarea satelor , imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si

populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale „ finantat prin Programul

National de Dezvoltare Rurala, Masura 41.322 ;

Initiator- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe

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

urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare;

3. Proiect de hotarare privind masurarea si intabularea pajistilor din domeniul 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.

PRIMAR,

Gheorghe FRIGIOI



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 13.02.2015

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

ordinara din 13.02.2015, am constatat urmatoarele:

1.Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 este legal si il avizez

pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevederile Legii nr273/2006 privind finantele

publice locale si ale legii nr.186/2014 pruvind bugetul de stat pe anul 20115 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 numirea dirigintelui de santier pentru investitia

RENOVARE SEDIU PRIMARIE COMUNA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA, derulata in cadrul

proiectului „Renovarea, Dezvoltarea satelor , imbunatatirea serviciilor de baza pentru

economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale „ finantat prin

Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 41.322 este legal si il avizez pentru

legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevederile procedurilor de implementare a

proiectelor finantate din Programul National de Dezvoltare Rurala Masura 41.322

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

populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale si in limita competentei date de

prevederile articolului 45, alineatul 1 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Proiectul de hotarare privind masurarea si intabularea pajistilor din domeniul

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

in conformitate cu prevederile :

- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată,

- art. 7 alin. (2) din Codul civil,

- Ordinul A.N.CP.I. nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si

inscriere in evidentele de castru si carte funciara,

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.

18/1991,

- Hotărârea Guvernului nr.1064 /2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru

aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,



administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii

fondului funciar nr. 18/1991,

si in limita competentei date de prevederile prevederilor art. 36, alin.2, lit.c) şi alin.5, lit.a), art. 45,

alin. (1) şi a celor ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local Crucea

nr.8/30.01.2015 este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevederile :

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 si 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

PROIECT ORDINE DE ZI

SEDINTA ORDINARA DIN 13.02.2015

1. Expunere de motive la Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local

pe anul 2015;

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2015;

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;

Raport al comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale,

invatamant, sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului

de hotarare;

2.Expunere de motive la Proiect de hotarare privind numirea dirigintelui de

santier pentru investitia - RENOVARE SEDIU PRIMARIE COMUNA CRUCEA,

JUDETUL CONSTANTA - derulata in cadrul proiectului „Renovarea, Dezvoltarea

satelor , imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala

si punerea in valoare a mostenirii rurale „ finantat prin Programul National de

Dezvoltare Rurala,Masura 41.322 .

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe

Proiect de hotarare privind numirea dirigintelui de santier pentru investitia

RENOVARE SEDIU PRIMARIE COMUNA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA,

derulata in cadrul proiectului „Renovarea, Dezvoltarea satelor , imbunatatirea

serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a

mostenirii rurale „ finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala,

Masura 41.322.

Initiator- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea

teritoriului si urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare;



3.Expunere de motive la Proiect de hotarare privind masurarea si intabularea

pajistilor din domeniul privat al Comunei Crucea , judetul Constanta;

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe

Proiect de hotarare privind masurarea si intabularea pajistilor din domeniul

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. Expunere de motive la Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii

Consiliului Local Crucea nr.8/30.01.2015;

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local Crucea

nr.8/30.01.2015;

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.

PRIMAR,

GHEORGHE FRIGIOI



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

Proiect

HOTARAREA NR.____

privind numirea dirigintelui de santier pentru investitia

RENOVARE SEDIU PRIMARIE COMUNA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA, derulata in cadrul

proiectului „Renovarea, Dezvoltarea satelor , imbunatatirea serviciilor de baza pentru

economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale „ finantat prin

Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 41.322

Consiliul Local al comunei Crucea , judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara din

data de 13 februarie 2015,

Avand in vedere:

- Referatul cu nr. al compartimentului implementare proiecte din fonduri

europene;

- Contractul de dirigentare nr. 4996 din 27.11.2014 incheiat intre Comuna Crucea, prin

Primar si Ripiciuc Dorin Razvan;

- Expunerea de motive a primarului Comunei Crucea, dl Frigioi Gheorghe;

- Raportul comisiei de specialitate juridica ,urbanism si amenajarea teritoriului;

- Avizul de legalitate al secretarului comunei ;

In conformitate cu :

- procedurile de implementare a proiectelor finantate din Programul National de

Dezvoltare Rurala Masura 41.322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor

de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale;

In temeiul articolului 45, alineatul 1 din Legea 215/2001 a administratiei publice

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 – Se numeste diriginte de santier domnul RIPICIUC DORIN- RAZVAN pentru

investitia RENOVARE SEDIU PRIMARIE COMUNA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA derulata in

cadrul proiectului„Renovarea, dezvoltarea satelor , imbunatatirea serviciilor de baza pentru

economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”, finantat prin

Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 41.322.

Art. 2 – Secretarul comunei Crucea va comunica prezenta hotarare persoanelor

abilitate pentru ducere la indeplinire si Institutiei Prefectului Judetului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu ………..voturi pentru,………….voturi contra

si……..abtineri

CRUCEA- 09.02.2015



PRIMAR, Avizez pentru legelitate

SECRETAR,

Gheorghe FRIGIOI Reveicuta GURGU

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

Proiect

HOTARAREA NR.____

privind masurarea si intabularea pajistilor din domeniul privat al Comunei Crucea , judetul

Constanta

Consiliul Local al comunei Crucea , judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara din

data de 13 februarie 2015,

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local Crucea nr. 7/30.01.2015;

- Expunerea de motive a primarului Comunei Crucea, dl Frigioi Gheorghe;

- Raportul comisiei de specialitate juridica ,urbanism si amenajarea teritoriului;

- Raportul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare ,

protectia mediului si turism;

- Avizul de legalitate al secretarului comunei ;

In conformitate cu :

- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată,

- art. 7 alin. (2) din Codul civil,

- Ordinul A.N.CP.I. nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si

inscriere in evidentele de castru si carte funciara,

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.

18/1991,

- Hotărârea Guvernului nr.1064 /2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru

aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii

fondului funciar nr. 18/1991,

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.c) şi alin.5, lit.a), art. 45, alin. (1) şi a celor ale art. 115,

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

completările ulterioare



H O T A R A S T E :

Art. 1. - Se aprobă măsurarea şi intabularea suprafeţelor de pajişti din patrimoniul

comunei Crucea , definite conform art. 1 alin. (2) din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Art. 2. - Suprafeţele ce fac obiectul prezentei hotărâri sunt cuprinse în Anexă, care

face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Primarul comunei Crucea se însărcinează cu realizarea documentaţiilor

necesare şi cu depunerea împreună cu prezenta hotărâre la Oficiul de Cadastru şi Publicitate

Imobiliară în vederea intabulării.

(2) Primarul comunei Crucea este împuternicit să semneze în numele consiliului local

orice act necesar punerii în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Suprafeţele de pajişte care au fost arate de către vecini să fie readuse la forma

de pajişte pe cheltuiala celui care a folosit terenul şi a schimbat destinaţia acestuia.

Art. 5. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunica în

termenul prevăzut de lege Institutiei Prefectului Judeţul Constanta şi se aduce la

cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi prin publicare pe pagina de internet .

Prezenta hotarare a fost adoptata cu ………..voturi pentru,………….voturi contra

si……..abtineri

CRUCEA- 09.02.2015

PRIMAR, Avizez pentru legelitate

SECRETAR,

Gheorghe FRIGIOI Reveicuta GURGU


