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 Incheiat astazi, 28.05.2015,  in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei 

Crucea. 

               Presedintele de sedinta, domnul consilier Iosif Dobrin, declara deschise lucrarile 

sedintei anuntand ca  la aceasta sunt prezenti 10 consilieri din totalul de 12 in functie, 

absenti fiind domnisoara consilier Constantin Ioana si domnul consilier, Vasile Gheorghe. 

            In continuare, acesta  se adreseaza domnilor consilieri spunandu-le ca, inainte de 

inceperea sedintei, s-a pus la dispozitie procesul  verbal al ultimei  sedinte, in 

conformitate cu prevederile art.43,pct.5 din Legea nr.215/2001 si intreaba daca sunt 

observatii in legatura cu acesta. 

 Nu sunt observatii in legatura cu cele consemnate in procesul verbal. 

 Se supune spre aprobare continutul procesului  verbal. Cu 10 voturi pentru, 

procesul verbal a fost aprobat. 

 Presedintele de sedinta anunta ca aceasta a fost convocata in conformitate cu 

dispozitiile art.39,alin.1 din Legea nr.215/2001, de catre primarul comunei pe care il 

roaga sa prezinte ordinea de zi a sedintei. 

          Primarul comunei Crucea, domnul Frigioi Gheorghe, anunta ca sunt modificari pe 

ordinea de zi  constand in retragerea de catre initiator  a Proiectului de hotarare privind  

aprobarea Raportului de evaluare si a Contractului de concesiune a terenului intravilan, 

cu suprafata de 62 748 m.p., situat   in satul Crişan,in vederea refacerii raportului de 

evaluare,  si suplimentarea ordinei de zi cu inca doua proiecte de hotarare: 

1.  Proiect de hotarare privind aprobarea bilanţului contabil şi contul de profit şi 

pierderi pe anul 2014 pentru S.C. Crucea Multiservice SRL; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea unui ajutor de inmormantare. 

Se supune la vot ordinea de zi cu modificarile aduse. Cu 10 voturi pentru, ordinea de 

zi a fost aprobata. 

Presedintele de sedinta, domnul consilier Iosif Dobrin, da cuvantul domnului 

Gheorghe Frigioi, primarul comunei sa prezinte expunerea de motive la Proiectul de 

hotarare  privind alocarea sumei de 26 000 lei din bugetul local pe anul 2015  pentru  

acordarea unor pachete cadou  cu ocazia zilei de 1 Iunie. 

            Domnul consilier, Sandu Gheorghe, presedintele comisie de specialitate pentru 

agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului si turism prezinta raportul 

de avizare a proiectului de hotarare. 

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

sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare a fost 

prezentat de domnul consilier Stanescu Constantin. 



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

unanimitatea voturilor. 

In continuare, presedintele de sedinta da cuvantul primarului comunei pentru a 

prezenta expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 

37/03.04.2015 privind instituirea unor taxe speciale. 

            Domnul consilier, Sandu Gheorghe, presedintele comisie de specialitate pentru 

agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului si turism prezinta raportul 

de avizare a proiectului de hotarare. 

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 aprobat cu 10 voturi pentru ale 

celor 10 consilieri prezenti. 

Primarul comunei Crucea prezinta punctul urmator  de pe ordinea de zi, Expunere 

de motive la Proiectul de hotarare  privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui 

atestat de producător din sectorul agricol și pentru eliberarea unui carnet de 

comercializare a produselor din sectorul agricol. 

            Domnul consilier, Sandu Gheorghe, presedintele comisie de specialitate pentru 

agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului si turism prezinta raportul 

de avizare a proiectului de hotarare. 

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 s-a inscris nimeni la cuvant. Se trece la vot, proiectul de horarae fiind aprobat 

in unanimitate. 

Presedintele de sedinta invita pe primarul comunei sa prezinte expunerea de 

motive la proiectul de hotarare  privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietului 

de sarcini privind vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 1000  mp,  teren aflat in 

proprietatea privata a comunei Crucea, judetul Constanta. 

Domnul consilier, Sandu Gheorghe, presedintele comisie de specialitate pentru 

agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului si turism prezinta raportul 

de avizare a proiectului de hotarare. 

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. 

Deoarece nu s-a inscris niciun domn consilier la cuvant, presedintele de sedinta 

supune la vot proiectul de hotarare prezentat. 

Proiectul a fost aprobat cu 10 voturi pentru. 

Primarul comunei prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare  privind 

punerea la dispozitia Comisiei locala de fond funciar Crucea a suprafetelor de teren 

identificate in urma inventarierii conform Legii nr.165/2013. 



Domnul consilier, Sandu Gheorghe, presedintele comisie de specialitate pentru 

agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului si turism prezinta raportul 

de avizare a proiectului de hotarare. 

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. 

Deoarece nu s-a inscris niciun domn consilier la cuvant, presedintele de sedinta 

supune la vot proiectul de hotarare prezentat. 

Proiectul a fost aprobat cu 10 voturi pentru. 

   Pentru prezentarea urmatorului punct al ordinii de zi,expunere de motive la  

proiectul de hotarare privind aprobarea bilanţului contabil şi contul de profit şi pierderi 

pe anul 2014 pentru S.C. Crucea Multiservice SRL, presedintele de sedinta invita 

administratorul comunei sa prezinte expunerea de motive, raportul administratorului. 

             Dupa prezentarea doamnei Sula Violeta, administratorul firmei,  domnul consilier, 

Sandu Gheorghe, presedintele comisie de specialitate pentru agricultura, activitati 

economic-financiare, protectia mediului si turism, prezinta raportul de avizare a 

proiectului de hotarare. 

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. 

Se trece la  discutii. Domnul consilier, Moise Dan, intreaba unde se regaseste 

profitul din 2014 declarat de administrator in raport. Domnul consilier, Sandu Gheorghe, 

ia cuvantul si precizeaza ca profitul din 2014 acopera deficitul din 2013. 

Nefiind si alte discutii, se trece la vot.Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 

voturile  celor 10 consilieri prezenti. 

Domnul consilier, Iosif Dobrin, presedinte de sedinta, da cuvantul domnului primar 

pentru a prezenta expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea unui 

ajutor de inmormantare. 

Domnul consilier, Sandu Gheorghe, presedintele comisie de specialitate pentru 

agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului si turism prezinta raportul 

de avizare a proiectului de hotarare. 

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

sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare a fost 

prezentat de domnul consilier Stanescu Constantin. 

Nefiind discutii, se voteaza proiectul de hotarare.Acesta a fost aprobat in 

unanimitate. 

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

sedintei. 

  

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

  Iosif Dobrin                                                                                                    SECRETAR, 
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