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Incheiat astazi, 02 octombrie  2015, in sedinta ordinara , legal constituita, 

a Consiliului Local al comunei Crucea 

 

               

              La ora 10, presedintele de sedinta , viceprimarul comunei Crucea , Butoi Ion,  

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

prezenti 11, absent motivat fiind domnul consilier Vasile Gheorghe . 

 Presedintele  desedinta  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. 

            Primarul comunei anunta suplimentarea pe ordinea de zi cu inca doua proiecte , 

si anume : 

1.Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Crucea prin actualizarea valorii de inventar a unui bun 

imobil 

2. Proiect de hotarare privind initierea procedurii de achizitie a terenului in 

suprafata de 1000  m.p.,situat in extravilanul satului Crisan  , parcela A 185/9 in vederea 

realizarii sistemului de alimentare cu apa in satele Crisan si Siriu, comuna Crucea, 

judetul Constanta 

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 rectificarea bugetului local pe anul 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 domnisoara consilier , Constantin Ioana , care cere lamuriri despre 

sumele retrase de directia judeteana de finante , sume reprezentand hotarari 

juecatoresti pentru invatamant. 

Domnul primar intervine cu aceste lamuriri spunand ca aceste sume sunt 

repartizate anual , pe transe , care pot fi acordate sau retrase , in functie de  alocarea pe 

judete. 

Nefiind alte discutii, se trece la vot. Proiectul de hotarare este aprobat in 

unanimitate. 

Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind privind  aprobarea 

constituirii dreptului de uz si servitute de trecere  subteranã,  cu titlu gratuit, in 

favoarea  S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin Comuna Crucea 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. 

Se trece la discutii.Se inscrie domnul consilier , Dobrin Iosif, care face observatia 

ca la art.1 din proiectul de hotarare a fost trecut eronat “ lungime de 54 mp” rugand sa 

se rectifice aceasta. 

             Nu au mai fost alte discutii. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 11 voturi 

pentru , cu rectificarea amintita.  

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

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

            Se inscrie la cuvant domnul consilier Iosif Dobrin , care intreaba daca angajatii ale 

caror functii contractuale au  fost modificate au de suferit din cauza salariului . 

Primarul comunei raspunde ca acestia vor fi incadrati pe grila corespnzator cu 

functia detinuta. 

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

aprobat in unanimitate. 

         Expunerea de motive la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Planului de 

ocupare a functiilor publice pentru anul 2016. 

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 sunt discutii. Se supune la vot proiectul de hotarare. Cei 11 consilieri prezenti 

au aprobat in unanimitate. 

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

expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind modificarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crucea prin actualizarea valorii de 

inventar a unui bun imobil. 



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. 

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 sunt discutii. Se trece la vot. Cu 11 voturi pentru , proiectul de hotarare a fost 

aprobat. 

Ultimul punct pe ordinea de zi, Proiect de hotarare privind   initierea procedurii 

de achizitie a terenului in suprafata de 1000  m.p.,situat in extravilanul satului Crisan  , 

parcela A 185/9 in vederea realizarii sistemului de alimentare cu apa in satele Crisan si 

Siriu, comuna Crucea, judetul Constanta, a fost sustinut de initiatorul acestuia, primarul 

comunei, domnul Frigioi Gheorghe. 

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 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. 

             Domnul consilier , Dragan Dorel, intervine cu permisiune presedintelui de 

sedinta, si intreaba daca nu este vorba de o donatie a acestei suprafete de teren. 

Domnul consilier Sandu Gheorghe, intervine , spunand ca,  pentru siguranta 

existentei in viitor a investitiei , este mai bine ca achizitia terenului in suprafata de 1000 

mp sa se faca prin cumparare.  

Nefiind alte  discutii, domnii connsilieri au aprobat in unanimitate proiectul 

propus de primar. 

Ordinea de zi fiind epuizata, presedintele de sedinta, prezinta solicitarea Liceului 

Tehnologic Crucea de a desemna doi reprezentanti ai Consiliului local Crucea in 

Consiliul de administratie pentru anul 2016. 

Solicita propuneri. Domnul consilier , Stanescu Constantin , face doua propuneri : 

domnii  consilieri Iosif Dobrin si Dragan Dorel. Propunerile au fost supuse la vot .Cei doi 

consilieri au fost  desemnati cu unanimitatea voturilor . 

Domnul Butoi Ion, presedintele de sedinta declara inchise lucrarile acesteia  

multumind pentru participare. 

 

 

                   Presedinte de sedinta,                                                               Secretar, 

     Ion   BUTOI                                                                                         Reveicuta GURGU 

 

 
 
 


