
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

D I S P O Z I T I A    NR.59 

privind convocarea consilierilor locali in sedinta ordinara  

din 26 martie 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 26.03.2015, ora 9,  in sala de sedinte a Consiliului 

local, avand pe ordinea de zi: 

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

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe  

• Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare si a contului de executie 

al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Crucea, judetul Constanta, aferente anului 

2014; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe  

• Proiect de hotarare cu privire la aprobarea structurii primariei comunei Crucea, 

judetul Constanta-  organigrama si stat de functii si de personal  ; 

           Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe  

• Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii Planului de ocupare a 

functiilor publice pentru anul 2015; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe  

• Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat 

al comunei Crucea, judetul Constanta, a unor imobile- constructii, in vederea demolarii; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe  

• Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului in 

suprafata de 6440 mp situat in Crucea, str. Turcului , nr.49, apartinand domeniului privat al 

comunei Crucea si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a loturilor nou formate in urma 

dezmembrarii; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe  

• Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe  

• Proiect de hotarare privind modificarea si completarea statutului Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa-canal Constanta; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe  



• Proiect de hotarare privind aprobarea casarii si valorificarii autoturismului din 

dotarea Primariei Comunei Crucea, judetul Constanta si achizitionarea unui nou autoturism; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe  

• Proiect de hotarare privind actualizarea  “ Planului de analiza si acoperire a riscurilor  

din comuna Crucea, judetul Constanta”; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe  

• Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in 

suprafata de 964 mp, situat in Comuna Crucea, sat Galbiori, Soseaua Nationala nr.3, judetul 

Constanta; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

• Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in 

suprafata de 1266 mp, situat in Comuna Crucea, sat Stupina, Aleea Crisului ,nr.3 , judetul 

Constanta; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

• Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in 

suprafata de 3755 m.p situat in Crucea, str. Argesului, nr.2, judetul Constanta; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

• Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in 

suprafata de 9308 m.p teren aferent platformei siloz, situat in Centrul de productie al 

fostului C.A.P Crucea ;  

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

• Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietului de sarcini 

privind vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 2150  mp,  teren aflat in proprietatea 

privata a comunei Crucea, judetul Constanta; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

• Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism “ P.U.Z. – PARC 

EOLIAN CRUCEA HRM- 4 TURBINE CU PUTERE TOTALA DE 12 MW, DRUMURI, RETELE 

ELECTRICE, STATIE DE COLECTARE/TRANSFORMARE” si a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

 

 

Crucea- 19.03.2015 

 

 

 

                         PRIMAR,                                                                         Avizez pentru legalitate, 

                  Gheorghe FRIGIOI                                                                          SECRETAR, 

                                                                                                      Reveicuta GURGU 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 
 

PROIECT ORDINE DE ZI 

SEDINTA ORDINARA DIN 26 MARTIE 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; 

Raportul 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 aprobarea situatiilor financiare 

si a contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Crucea, judetul 

Constanta, aferente anului 2014; 

       Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare si a contului de executie al 

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Crucea, judetul Constanta, aferente anului 

2014; 

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;  

3.Expunere de motive la Proiect de hotarare  privind aprobarea structurii primariei 

comunei Crucea, judetul Constanta- organigrama si statul de functii si de personal; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea structurii primariei comunei Crucea, judetul 

Constanta- organigrama si statul de functii si de personal; 

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 aprobarea modificarii Planului 

de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             



Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii Planului de ocupare a 

functiilor publice pentru 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; 

5.Expunere de motive la Proiect de de hotarare privind aprobarea trecerii din 

domeniul public in domeniul privat al comunei Crucea, judetul Constanta, a unor imobile- 

constructii, in vederea demolarii; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul 

privat al comunei Crucea, judetul Constanta, a unor imobile- constructii, in vederea 

demolarii; 

Initiator- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

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

urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare; 

6.Expunere de motive la Proiect de hotarare  privind aprobarea documentatiei de 

dezmembrare a terenului in suprafata de 6440 mp situat in Crucea, str. Turcului , nr.49, 

apartinand domeniului privat al comunei Crucea si aprobarea vanzarii prin licitatie publica 

a loturilor nou formate in urma dezmembrarii; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului 

in suprafata de 6440 mp situat in Crucea, str. Turcului , nr.49, apartinand domeniului 

privat al comunei Crucea si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a loturilor nou formate 

in urma dezmembrarii; 

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; 

7. Expunere de motive la Proiect de hotarare  acordarea unui sprijin financiar; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar; 

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 pentru activitati social-culturale, invatamant, 

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

8. Expunere de motive la Proiect de hotarare privind modificarea si completarea 

Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-canal Constanta;   

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Statutului Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa-canal Constanta; 

Initiator- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

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

urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare; 



9.Expunere de motive la Proiect de hotarare privind aprobarea casarii si 

valorificarii autoturismului din dotarea Primariei Comunei Crucea, judetul Constanta si 

achizitionarea unui nou autoturism; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

Proiect de hotarare privind aprobarea casarii si valorificarii autoturismului din 

dotarea Primariei Comunei Crucea, judetul Constanta si achizitionarea unui nou 

autoturism; 

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; 

10. Expunere de motive la Proiect de hotarare privind actualizarea  “ Planului de 

analiza si acoperire a riscurilor  din comuna Crucea, judetul Constanta”.   
Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

Proiect de hotarare privind actualizarea  “ Planului de analiza si acoperire a 

riscurilor  din comuna 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; 

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

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

11.Expunere de motive la Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de 

evaluare pentru terenul in suprafata de 964 mp, situat in Comuna Crucea, sat Galbiori, 

Soseaua Nationala nr.3, judetul Constanta; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in 

suprafata de 964 mp, situat in Comuna Crucea, sat Galbiori, Soseaua Nationala nr.3, 

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; 

12. Expunere de motive la Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de 

evaluare pentru terenul in suprafata de 1266 mp, situat in Comuna Crucea, sat Stupina, 

Aleea Crisului ,nr.3 , judetul Constanta; 
Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in 

suprafata de 1266 mp, situat in Comuna Crucea, sat Stupina, Aleea Crisului ,nr.3 , 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; 

13. Expunere de motive la Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de 

evaluare pentru terenul in suprafata de 3755 m.p situat in Crucea, str. Argesului, nr.2, 

judetul Constanta; 



Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in 

suprafata de 3755 m.p situat in Crucea, str. Argesului, nr.2, 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;  

   14.Expunere de motive la Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de 

evaluare pentru terenul in suprafata de 9308 m.p teren aferent platformei siloz, situat in 

Centrul de productie al fostului C.A.P Crucea ;  
Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in 

suprafata de 9308 m.p teren aferent platformei siloz, situat in Centrul de productie al 

fostului C.A.P Crucea ;  

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; 

   15.Expunere de motive la Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de 

evaluare si a Caietului de sarcini privind vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 2150  

mp,  teren aflat in proprietatea privata a comunei Crucea, judetul Constanta; 
Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietului de sarcini 

privind vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 2150  mp,  teren aflat in proprietatea 

privata a 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; 

   16. Expunere de motive la Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de 

urbanism “ P.U.Z. – PARC EOLIAN CRUCEA HRM- 4 TURBINE CU PUTERE TOTALA DE 12 

MW, DRUMURI, RETELE ELECTRICE, STATIE DE COLECTARE/TRANSFORMARE” si a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism “ P.U.Z. – PARC 

EOLIAN CRUCEA HRM- 4 TURBINE CU PUTERE TOTALA DE 12 MW, DRUMURI, RETELE 

ELECTRICE, STATIE DE COLECTARE/TRANSFORMARE” si a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent; 

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. 

          17. Expunere de motive la Proiect de hotarare privind modificarea inventarului 

bunurilor apartinznd domeniului privat al comunei Crucea; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

  Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor apartinznd domeniului 

privat al comunei Crucea; 

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; 

  

 

 18. Expunere de motive la Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L  

nr.67/25.09.2014 privind   darea in administrare a bunurilor imobile in care isi desfasoara 

activitatea unitatile  de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza comunei Crucea , 

proprietate publica , catre Consiliul de administratie al unitatii de invatamant cu 

personalitate juridica; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe     

la Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L  nr.67/25.09.2014 privind   darea in 

administrare a bunurilor imobile in care isi desfasoara activitatea unitatile  de invatamant 

preuniversitar de stat  de pe raza comunei Crucea , proprietate publica , catre Consiliul de 

administratie al unitatii de invatamant cu personalitate juridica; 

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 pentru activitati social-culturale, invatamant, 

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

19. Expunere de motive la Proiect de hotarare privind imputernicirea viceprimarului 

comunei Crucea, judetul Constanta de a participa la sedintele adunarii generale a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta ; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe     

Proiect de hotarare privind imputernicirea viceprimarului comunei Crucea, judetul 

Constanta de a participa la sedintele adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Apa-Canal 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; 

 20. Expunere de motive la Proiect de hotarare privind unele măsuri pentru organizarea 

păşunatului în comuna Crucea. 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe             

  Proiect de hotarareprivind unele măsuri pentru organizarea păşunatului în comuna 

Crucea. 

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; 
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A V I Z  D E  L E G A L I T A T E  

Subsemnata Gurgu Reveicuţa, secretarul comunei Crucea, judeţul Constanţa 

analizând proiectele de hotărâre, iniţiate de domnul primar Frigioi Gheorghe, in 

conformitate cu prevederile art. 47 si art. 117 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia 

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare propun Consiliului Local 

Crucea analiza şi adoptarea acestora. 

• Avizez înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2015 find in initiat in conformitate cu prevederile Legii 

nr.273/2006 privind finantele   publice  locale ale Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat 

pe anul 2015 . 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare aprobarea 

situatiilor financiare si a contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Crucea, judetul Constanta, aferente anului 2014, ffind initiat in conformitate cu prevederile 

art.57,73, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Avizez înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

structurii primariei comunei Crucea, judetul Constanta- organigrama si statul de functii si de 

personal fiind initiat in conformitate cu prevederile   art.107, alin.(2), lit.b) si alin.(1) lit.a) din 

Legea nr.188/1999 r2, cu modificarile si completarile ulterioare si in limita competentei date 

de  prevederilor  art.36, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(6), lit.a), pct.2 si art.45, alin.1 din 

Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 

• Avizez înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre  privind aprobarea 

modificarii Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015, fiind initiat in In 

conformitate cu prevederile art.11, alin.(2) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a 

Functionarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice si in limita competentei date de  prevederile  art.36, 

alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, 



• Avizez înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre  privind aprobarea 

trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Crucea, judetul Constanta, a unor 

imobile- constructii, in vederea demolarii fiind initiat in conformitate cu art.10 din Legea nr. 

215/2001, privind administratia publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare , 

prevederile Legii 213/1998 , privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , cu 

modificările şi completările ulterioare  si in limita competentei date de prevederile  

articolului  36  şi articolului 45 , din  Legea  numărul 215/2001  privind  administraţia  publică  

locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  

• Avizez înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre  privind aprobarea 

documentatiei de dezmembrare a terenului in suprafata de 6440 mp situat in Crucea, str. 

Turcului , nr.49, apartinand domeniului privat al comunei Crucea si aprobarea vanzarii prin 

licitatie publica a loturilor nou formate in urma dezmembrarii, fiind initiat in conformitate cu 

Art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regiml juridic al 

acesteia,cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile Legii nr.7/1996 privind 

cadastrul si publicitatea imobiliara , cu completarile si modificarile ulterioare; Prevederile 

Ordinului nr.634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de 

intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in Cartea Funciara  si in limita 

competentei date de  prevederile  art.36, alin.2, lit.c) , art.120, ale art.45, alin.1  si art.115 

alin.(10 lit.b din  Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata. 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare privind acordarea 

unui sprijin financiar fiind initiat in conformitate cu prevederile art.41 si 44 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 aprobate prin H.G nr. 50/2011 si in limita 

competentei date de prevederile  articolului  36  şi articolului 45 , din  Legea  numărul 

215/2001  privind  administraţia  publică  locală , republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare .  

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare privind modificarea si 

completarea statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta fiind 

initiat in conformitate cu prevederile  art.3 din HG nr.742/2014 privind modificarea anexelor 

nr.2 si 4 la H.G nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului- cadru 

ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati 

publice si in limita competentei date de  prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare privind aprobarea casarii 

si valorificarii autoturismului din dotarea Primariei Comunei Crucea, judetul Constanta si 

achizitionarea unui nou autoturism, fiind initiat in conformitate cu prevederile O.G nr. 

112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casarea şi 

valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ – teritoriale, prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice, 

prevederile art.11 din Ordonanta guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor masuri 

bugetare, cu modificarile ulterioare; prevederile art.IV din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si 

reglementarea unor masuri financiar-fiscale, si in limita competentei date de  art. 36, şi 45, 

alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, si in limita 

competentei date prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare privind privind actualizarea  “ 

Planului de analiza si acoperire a riscurilor  din comuna Crucea, judetul Constanta”fiind 



initiat in conformitate cu cu prevederile art.4, alin1, ale art.13 lit. “a” si art.14, lit. “a” din 

Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiillor, modificata si completata ulterior 

si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.21/2004 privind Sistemul National 

de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare si in 

limita competentei date de  prevederile art.36, alin.(2) , lit.”d” si alin.(6), lit.”a” , punct 

8,alin.(9) coroborat cu alin .(1)  litera “b’ si ale art. 115 alin(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 

, privind administratia publica locala , republicata. 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare privind aprobarea 

Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 964 mp, situat in Comuna Crucea, sat 

Galbiori, Soseaua Nationala nr.3, judetul Constanta fiind initiat in conformitate cu 

prevederile prevederile   art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică 

cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 287/2009 – Codul Civil 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare,  prevederile art. 36, alin. (1), alin.(2), 

lit. c), art. 123, alin. (1) si alin. (3) din  Legea  nr. 215 / 2001, privind  administratia  publica  

locala  republicata cu modificarile si completarile ulterioare  si in limita competentei date de 

prevederile  art. 45, lin. (1)  din  Legea  215 / 2001 privind  administratia  publica  locala  

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare privind aprobarea 

Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 1266 mp, situat in Comuna Crucea, 

sat Stupina, Aleea Crisului ,nr.3 , judetul Constanta fiind initiat in conformitate cu 

prevederile prevederile   art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică 

cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 287/2009 – Codul Civil 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare,  prevederile art. 36, alin. (1), alin.(2), 

lit. c), art. 123, alin. (1) si alin. (3) din  Legea  nr. 215 / 2001, privind  administratia  publica  

locala  republicata cu modificarile si completarile ulterioare  si in limita competentei date de 

prevederile  art. 45, lin. (1)  din  Legea  215 / 2001 privind  administratia  publica  locala  

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare privind  aprobarea 

Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 3755 m.p situat in Crucea, str. 

Argesului, nr.2, judetul Constanta Constanta fiind initiat in conformitate cu prevederile 

prevederile   art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică cu 

modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 287/2009 – Codul Civil 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare,  prevederile art. 36, alin. (1), alin.(2), 

lit. c), art. 123, alin. (1) si alin. (3) din  Legea  nr. 215 / 2001, privind  administratia  publica  

locala  republicata cu modificarile si completarile ulterioare  si in limita competentei date de 

prevederile  art. 45, lin. (1)  din  Legea  215 / 2001 privind  administratia  publica  locala  

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a Proieculuit de hotarare privind aprobarea 

Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 9308 m.p teren aferent platformei 

siloz, situat in Centrul de productie al fostului C.A.P Crucea Constanta fiind initiat in 

conformitate cu prevederile prevederile   art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile 

proprietate publică cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 287/2009 

– Codul Civil republicata cu modificarile si completarile ulterioare,  prevederile art. 36, alin. 

(1), alin.(2), lit. c), art. 123, alin. (1) si alin. (3) din  Legea  nr. 215 / 2001, privind  

administratia  publica  locala  republicata cu modificarile si completarile ulterioare  si in 

limita competentei date de prevederile  art. 45, lin. (1)  din  Legea  215 / 2001 privind  

administratia  publica  locala  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 



• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare privind aprobarea 

Raportului de evaluare si a Caietului de sarcini privind vanzarea prin licitatie publica a 

suprafetei de 2150  mp,  teren aflat in proprietatea privata a comunei Crucea, judetul 

Constanta Constanta fiind initiat in conformitate cu prevederile prevederile   art. 4 din Legea 

nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică cu modificarile si completarile ulterioare, 

prevederile Legii nr. 287/2009 – Codul Civil republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare,  prevederile art. 36, alin. (1), alin.(2), lit. c), art. 123, alin. (1) si alin. (3) din  Legea  

nr. 215 / 2001, privind  administratia  publica  locala  republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare  si in limita competentei date de prevederile  art. 45, lin. (1)  din  

Legea  215 / 2001 privind  administratia  publica  locala  republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare privind aprobarea 

documentatiei de urbanism “ P.U.Z. – PARC EOLIAN CRUCEA HRM- 4 TURBINE CU PUTERE 

TOTALA DE 12 MW, DRUMURI, RETELE ELECTRICE, STATIE DE COLECTARE/TRANSFORMARE” 

si a Regulamentului Local de Urbanism aferent fiind initiat in conformitate cu cu prevederile 

art. 25 alin (1) si art. 56 alin.(1) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 

urbanismul republicată şi actualizată si in limita competentei date de prevederile  art. 36 

alin . (2) lit. “c” coroborat cu alin. (5) lit,,c”si art. 45 alin.  (2) lit. “e”din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215 /2001, cu modificările si completările ulterioare. 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a  Proiectului de hotarare privind  modificarea 

inventarului bunurilor apartinznd domeniului privat al comunei Crucea fiind initiat in 

conformitate cu - prevederile art. 4. din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia si in limita competentei date de  dispozitiile art. 36 alin 2 lit c, 

art.45alin 1 si art 115 alin 1 lit b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare privind modificarea H.C.L  

nr.67/25.09.2014 privind   darea in administrare a bunurilor imobile in care isi desfasoara 

activitatea unitatile  de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza comunei Crucea , 

proprietate publica , catre Consiliul de administratie al unitatii de invatamant cu 

personalitate juridica fiind initiat in conformitate cu prevederile- prevederile art.112 alin.(1) 

si (2) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, - prevederile art.12 5 din Legea 213/1998 

privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si in limita competentei date de  

prevederile art.36, alin.(2), lit.c coroborat cu alin.(5), lit.a) si ale art.115, alin(1) , lit.”b” 

coroborat cu 45, alin.(3). din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata. 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare privind imputernicirea 

viceprimarului comunei Crucea, judetul Constanta de a participa la sedintele adunarii 

generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta fiind initiat in 

conformitate cu cu prevederile art.3 din HG nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr.2 si 

4 la H.G nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului- cadru ale 

asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice 

si in limita competentei date de  prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a Proiectului  de hotarare privind unele măsuri pentru 

organizarea păşunatului în comuna Crucea fiind initiat in conformitate cu  prevederile OUG 

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

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificarile si completarile 



ulterioare si ale  HG nr.1064/2013 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea OUG nr.34/2013, cu modificarile si completarile ulterioare si in limita competentei 

date de  prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, 

republicată. 

 

                                                     SECRETAR 

GURGU REVEICUŢA 

 

 

 



 
 
 

JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA CRUCEA 

PRIMAR                                                               
     PROIECT 

                                                                                       
     H O T A R A R E A   NR. ________ 
    privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 
 

Consiliul Local al comunei Crucea ,judetul Constanta in sedinta ordinara  din 26.03.2015, 
Avand in vedere : 

• Expunerea  de motive cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2015 prezentata de 
primarul comunei; 

• Adresa  nr.3241/12.03.2015 a  Ministerului Finantelor Publice , Directia Generala a 
Finantelor Publice Galati – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, prin care au fost 
transmise sumele  defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunei pentru rectificarea bugetului local la  trimestrul I 2015,dupa cum urmeaza : 
- transferarea sumei de 26.031 lei din trimestrul  III in trimestrul I din  sume defalcate din TVA  
pentru hotarari judecatoresti;  
    -  transferarea sumei de 36.049 lei din trimestrul  III si IV in trimestrul II din sume defalcate din TVA  
pentru hotarari judecatoresti;   
    - transferarea sumei de 4.498 lei din trimestrul  II in trimestrul I din  sume defalcate din TVA  
pentru incalzirea locuintei;  
    - transferarea sumei de 7.600 lei din trimestrul  IV in trimestrul I din sume defalcate din TVA  
pentru incalzirea locuintei ;  
   -   suplimentarea cu suma de 114.690 lei a cotei defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale incasata in trimestrul I; 
-  inregistrarea la partea de venituri a sumei de 561.650 lei reprezentand   excedentul anului 2013 si 
2014 aprobat in HCL nr.2/30.01.2015 ; 

• Raportul de avizare al comisiei de specialitate buget –finante a   Consiliului Local Crucea ; 

• Avizul de legalitate dat de secretarul Consiliului Local; 
 In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele                                               

publice  locale ale Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ; 
In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, 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, republicata.. 
  
                                                           H O T A R A S T E : 

Art.1.  Se aproba rectificarea bugetul local pe anul 2015, majorandu-se la partea de venituri 
cu suma de  676.340 lei, prevederile anuale fiind de  14.056.310 lei  si la partea de cheltuieli 
majorandu-se cu suma de 114.690  lei,  prevederile  anuale fiind de 14.056.310  lei, pe surse de 
venituri si cheltuieli, pe capitole  si subcapitole bugetare prevazute in anexa ce face parte integranta 
din prezenta . 

Art.2. Primarul comunei impreuna cu compartimentul financiar contabil vor urmari 
realizarea veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetul local pe anul 2015. 

 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu ____voturi pentru ,___voturi contra si ____ abtineri . 
                Crucea, 20.03.2015 
 
            Primar,                                                             



            Gheorghe  FRIGIOI                                                       Avizez pentru legatitate  
                                               Secretar,                    

                                                                                             Reveicuta GURGU 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR                                                               

     PROIECT 
                                                                                       
      

                                                                                       
 

H O T A R A R E A  nr. _________ 
 

privind aprobarea situatiilor financiare si a contului de executie al bugetului de 
venituri si cheltuieli al comunei Crucea, judetul Constanta, aferente anului 2014 

 
Consliul local al comunei Crucea , judetul Constanta, intrunit in sedinta 

ordinara in data de 26.03.2015,  
Avand in vedere : 

• Expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Frigioi; 

• Referatul compartimentului contabilitate , inregistrat la primaria 
comunei Crucea ; 

• Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru agricultura, 
activitati economic-financiare, protectia mediului si turism din cadrul consiliului 
local Crucea; 

• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea; 

• Prevederile art.57,73, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare; 
              In temeiul prtevederilor art.36, alin.(2), lit. b) coroborat cu alin.(4) , lit. a) , 
respectiv ale art.45, alin.(2) , lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 
                                                               H O T A R A S T E : 
 
 Art.1. Se aproba bilantul anului 2014 , conform anexei nr.1 la prezenta 
hotarare. 
 Art.2. Se aproba contul de rezultat patrimonial pe anul 2014, conform anexei 
nr.2 la prezenta hotarare. 
 Art.3. Se aproba situatia fluxurilor de trezorerie , conform anexei nr.3 la 
prezenta hotarare.  
 Art.4. Se aproba situatia platilor restante si arieratelor, conform anexei nr.4 la 
prezenta hotarare , 
 Art.5. Se aproba situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din 
administratia locala, conform anexei nr.5 la prezenta hotarare. 
 Art.6. Se aproba veniturile, cheltuielile si excedente ale bugetelui local , 
conform anexei nr.6 la prezenta hotarare.  



Art.7. Se aproba situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor 
, conform anexei nr.7 la prezenta hotarare. 

Art.8. Se aproba contul de executie al bugetului local pe anul 2014 conform 
anexelor  nr.8-9 la prezenta hotarare 
 Art.9.  Anexele nr.1-9 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.10. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei 
Crucea, Institutiei Prefectului- Judetul Constanta  si compartimentului contabilitate 
din cadrul primariei  . 

 
Prezenta hotãrâre a fost adoptatã cu_______voturi pentru,_________voturi 

contra şi_________abţineri. 
 

        Crucea , 20.03.2015     
 
                                                                           

         Primar,                                                             
 Gheorghe  FRIGIOI                                                       Avizez pentru legatitate 

                                           Secretar,  
                                              Reveicuta GURGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 
primaria@crucea.judetul-constanta.ro 

tel/fax:0241/874703 
________________________________________________________________ 
                                                               
 

PROIECT DE  H O T A R A R E A  NR._____ 
cu privire la aprobarea structurii primariei comunei Crucea, judetul Constanta, 

organigrama si statul de functii si de personal 
 

Consiliul local al comunei Crucea, in sedinta de lucru din ______________, 
    Avand in vedere: 
- Referatul Compartimentului Resurse-umane, nr.127/21.01.2015, 
- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei, 
- Avizul A.N.F.P. NR.4403/2015 privind structura institutiei noastre; 
     In conformitate cu prevederile   art.107, alin.(2), lit.b) si alin.(1) lit.a) din Legea 
nr.188/1999 r2, cu modificarile si completarile ulterioare,  
      In temeiul prevederilor  art.36, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(6), lit.a), pct.2 si 
art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1. Se aproba structura primariei comunei Crucea, judetul Constanta, 
organigrama si statul de functii si de personal, conform anexelor I si II ce fac parte 
integranta din prezenta.  
 
Art.2. Primarul si secretarul comunei vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari. 
 
 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu ………..voturi pentru,………….voturi 
contra si……..abtineri. 
 
Crucea: _______________ 
 
 
            PRIMAR, 
  FRIGIOI GHEORGHE                                                   Avizez pentru legalitate, 
                                                                                                       SECRETAR, 
                                                                                                   Gurgu Reveicuta 
 
 
 



 
 
PRIMARIA COMUNEI CRUCEA 
RESURSE-UMANE,SALARIZARE 
NR.127/21.01.2015 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

 
            In cadrul structurii institutiei noastre, avand Avizul A.N.F.P nr.24623/iulie 2013, si 
aprobarea Consiliului local prin Hotararea nr.25.09.2014, functia publica specifica de arhitect 
sef, asimilata functiei publice de conducere de sef birou, este vacanta. 
            Incercarile repetate in vederea ocuparii functiei, prin organizarea concursurilor de 
recrutare, au esuat, neexistand interes pentru  aceasta functie la nivel de comuna. 
            In acelasi timp in cadrul compartimentului contabilitate, activitatea ce se impune, 
depaseste  posibilitatile functionarilor care activeaza in cadrul acestuia. 
           Drept urmare, pentru buna desfasurare a activitatii institutiei noastre si indeplinirea 
tuturor atributiilor ce revin compartimentului contabilitate, se impune transformarea functiei 
publice de conducere de arhitect sef, vacante,   in functie publica de executie de inspector, 
grad profesional asistent,vacante, in cadrul compartimentului contabilitate.  
         Legea nr.188/1999 r2, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prevederile 
art.107, alin.(2), lit.b), ne da posibilitatea transformarii unei functii publice vacante, intr-o 
functie publica cu o alta denumire sau intr-o functie publica de nivel inferior ori superior, cu 
incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat  si in fondurile bugetare alocate. 
        Functia publica vacanta de arhitect sef din cadrul structurii noastre este asimilata 
functiei publice de conducere de sef birou, care are in subordine compartimentul urbanism si 
compartimentul administrativ gospodaresc. 
         Prin transformarea functiei publice vacante de conducere de arhitect sef-sef birou, in 
functie publica vacanta de executie de inspector, gradul profesional asistent, compartimentul 
urbanism va trece in subordinea primarului comunei, iar compartimentul administrativ 
gospodaresc va trece in subordinea viceprimarului comunei. 
       Acestea sunt motivele pentru care este necesara avizarea structurii de catre A.N.F.P. si 
aprobarea ulterioara de catre Consiliul local Crucea. 
  
      Precizam ca, ne incadraram in numarul maxim de posturi aprobat in conformitate cu 
prevederile art.III ale O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.273/2006 privind finantele publice locale si ale Tabelului 1.1 si 2, pozitia 3 din Anexa la 
O.U.G., si cu Adresa nr.2294/04.03.2014 a Institutiei Prefectului judetului Constanta. 
      Institutia noastra are aprobate un numar de 22 de posturi: 
- 2 demnitari 
- 15 functii publice, d.c - 2 functii publice de conducere(secretar si arhitect sef)  
                                  - 13 functii publice de executie 
- 5 functii contractuale  de executie 
   De asemenea, avem aprobat un compartiment pentru implementare proiecte cu finantare 
externa, cu un numar de 5 posturi contractuale, cu durata determinata, pe perioada 
implementarii proiectelor.  
 
 
 
                     PRIMAR, 
          FRIGIOI GHEORGHE                                                                          Intocmit, 
                                                                                                                    Inspector R.U. 



                                                                                                                  Sandu Tatiana 

   
                                                          ROMANIA 

    JUDETUL CONSTANTA 
   COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 
 
 
__________________________________________________________________________ 
                                                                                                     
                                                                                                                            PROIECT                                                   
 
 
                                                                                                                 
 

  H O T A R A R E A  NR._____ 

cu privire la aprobarea  modificarii Planului de ocupare  
a functiilor publice pentru anul 2015 

 
Consiliul local al comunei Crucea, in sedinta de lucru din ________, 
 
Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 1428/ 18.03.2015, al compartimentului resurse umane, 
salarizare, 
- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei, 
- Avizul A.N.F.P. nr.4403/2015 privind structura institutiei noastre; 
In conformitate cu prevederile art.11, alin.(2) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea 
Planului de ocupare a funcţiilor publice; 
In temeiul prevederilor  art.36, alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.b) din Legea 
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.unic.  Se aproba  Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015, modificat, 
conform anexei ce face parte din prezenta. 
 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu ………..voturi pentru,………….voturi contra 
si……..abtineri. 
 
Crucea: __________ 
 
          Primar,                                                                 Avizez pentru legalitate,                                                                                                                                                                                               
       Frigioi Gheorghe                                                                  Secretar,   
                                                                                           Gurgu Reveicuta 
 
 
 
 
 



 
 

 PRIMĂRIA COMUNEI CRUCEA 
JUDETUL CONSTANTA  
Compartiment resurse umane, salarizare 
NR.1428/18.03.2015 
 
 
 
 
  
   

Raport de specialitate 
 

 Domnule Primar, 
 

     In structura aparatului de specialitate al primarului, a intervenit o 
modificare, dupa elaborarea si aprobarea de catre Consiliul local prin 
H.C.L. nr.74/17.10.2014, a Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 

2015, si anume, desfiintarea functiei publice de conducere de arhitect 

sef, si infiintarea functiei publice de executie de inspector in cadrul 
compartimentului contabilitate. 

       Structura institutiei, astfel modificata, a fost avizata de catre 
Agentia Nationala a Functionarilor Publici, cu avizul nr.4403/2015. 

     Avand in vedere necesitatea ocuparii functiei publice mai sus 
mentionata, se impune modificarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice pentru 2015,  supunerea spre aprobare a acestuia Consiliului 
local Crucea, si instiintarea A.N.F.P.-ului, pentru a primi acceptul in 

vederea  organizarii concursului de recrutare. 

 

                                                      Intocmit, 

                                                     Inspector R.U. 

                                                     Sandu Tatiana 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

                                                                                                   PROIECT 
 
                                                                                                        

H O T Ă R Â R E A  NR. 
privind actualizarea  “ Planului de analiza si acoperire a riscurilor  din comuna 

Crucea, judetul Constanta” 
 

 Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 14.04.2014,având în vedere: 

- Referatul nr. , intocmit de doamna Ilie Mirela responsabil Situatii de Urgenta  din 
cadrul primariei Comunei Crucea;  

-Expunerea de motive prezentatã de primarul comunei;  
- Avizul comisiei de specialitate juridica ,de disciplina, urbanism si amenajarea 

teritoriului; 
    - Avizul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 
protectia mediului si turism; 

- Avizul comisiei de specialitate specialitate pentru  activitati social-culturale, 
invatamant, sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare; 

- Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare; 
 In conformitate cu prevederile art.4, alin1, ale art.13 lit. “a” si art.14, lit. “a” din 
Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiillor, modificata si completata ulterior 
si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.21/2004 privind Sistemul National 
de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare; 
            In temeiul prevederilor art.36, alin.(2) , lit.”d” si alin.(6), lit.”a” , punct 8,alin.(9) coroborat 
cu alin .(1)  litera “b’ si ale art. 115 alin(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 , privind administratia 
publica locala , republicata, 

 

                                                            H O T A R A S T E : 
 

Art. 1. Se aproba actualizarea  “Planului  de analiza si acoperire a riscurilor din 
comuna Crucea, judetul Constanta” , conform anexei nr.1 ce face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art. 2.Secretarul comunei Crucea, judetul Constanta , va comunica prezenta hotarare 
Institutiei Prefectului- Judetul Constanta si autoritatilor interesate. 

 
                Prezenta hotarare a fost aprobata cu numar de ___voturi pentru, 
___impotriva si ___ abtineri. 

 
Crucea- 20.03.2015 
 
      PRIMAR,                                                                 Avizez pentru legalitate              



                                                                                       SECRETAR, 
Gheorghe FRIGIOI                                                   Reveicuta GURGU  
 

ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

                                                                                                   PROIECT                        

 

                                                       HOTARAREA NR. 
   privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 964 mp, 
situat in Comuna Crucea, sat Galbiori, Soseaua Nationala nr.3, judetul Constanta 
 
                 Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta     

                 Avand in vedere :      
•              Expunerea de motive a Primarului comunei Crucea , in calitate de initiator al 

proiectului de hotarare  

• Raportul compartimentului contabilitate inregistrat sub nr.1433/18.03.2015; 
• Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local; 
• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare;                                      
• prevederile Hotararii Consiliului Local Crucea nr.5/30.01.2015 privind vanzarea prin 

negociere directa a unor suprafete de teren intravilan, apartinand domeniului privat al 

comunei Crucea, judetul Constanta; 

• Raportul de evaluare pentru terenului in suprafata de 964 mp, situat in Galbiori, 

Soseaua Nationala nr.3, Comuna Crucea, judetul Constanta , inregistrat sub 

nr.1385/16.03.2015; 

 In conformitate cu : 
• prevederile   art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile Legii nr. 287/2009 – Codul Civil republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare;             

• prevederile art. 36, alin. (1), alin.(2), lit. c), art. 123, alin. (1) si alin. (3) din  Legea  nr. 

215 / 2001, privind  administratia  publica  locala  republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare ;      

                   In  temeiul art. 45, lin. (1)  din  Legea  215 / 2001 privind  administratia  publica  

locala  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T A R A S T E : 
 

             Art.1 Se aproba raportul de evaluare pentru vanzarea prin negociere directa a 

terenului in suprafata de 964  mp,  situat in Galbiori, Soseaua Nationala nr.3, Comuna 

Crucea, judetul Constanta ,  catre  Damian Ioan, conform Anexei nr. 1 ce face  parte 

integranta din prezenta hotarare;    

              Art.2 (1) Incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica se va face 

dupa intocmirea documentatiei necesare intabularii dreptului de proprietate al comunei 

Crucea asupra terenului. 

                         (2) Pretul negociat va fi achitat integral, in numerar la casieria primariei 

comunei Crucea sau prin virament la Trezoreria Harsova  inainte de incheierea contractului 

de vanzare-cumparare. 



  Art.3. Se imputerniceste Primarul Comunei Crucea sa desemneze comisia de 

negociere a pretului de vanzare , sa reprezinte comuna Crucea in fata notarului public pentru 

incheierea contractului de vanzare-cumparare.     

 Art.4 Intabularea dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru si Publicitate 

Imobiliara Constanta cade in sarcina cumparatorului Damian Ioan. 

              Art.5 Cheltuielile privind intabularea dreptului de proprietate, onorariul si taxele 

pentru autentificarea contractului de vanzare-cumparare cad in sarcina cumparatorului 

Damian Ioan. 

               Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste 

Primarul Comunei Crucea si Compartimentul contabilitate. 

               Art.7 Secretarul comunei Crucea va comunica  prezenta hotarare : 

- Instituitiei Prefectului Judetul Constanta 

- Primarului comunei Crucea, judetul Constanta  ; 

- Compartimentului contabilitate ; 

- Domnului Damian Ioan 

- Site-ul Primariei comunei Crucea. 

 

 

 

Prezenta hotarare a fost aprobata cu numar de ___voturi pentru, ___impotriva si ___ 
abtineri. 

 
Crucea- 20.03.2015 
 
 
 
      PRIMAR,                                                           Avizez pentru legalitate              
                                                                                       SECRETAR, 
Gheorghe FRIGIOI                                                   Reveicuta GURGU  
 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

                                                                                                   PROIECT                        

 

                                                       HOTARAREA NR. 
   privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 1266 mp, 
situat in Comuna Crucea, sat Stupina, Aleea Crisului ,nr.3 , judetul Constanta 
 
                 Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta     

                 Avand in vedere :      
•              Expunerea de motive a Primarului comunei Crucea , in calitate de initiator al 

proiectului de hotarare  

• Raportul compartimentului contabilitate inregistrat sub nr1435/18.03.2015; 
• Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local; 
• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare;                                      
• prevederile Hotararii Consiliului Local Crucea nr.5/30.01.2015 privind vanzarea prin 

negociere directa a unor suprafete de teren intravilan, apartinand domeniului privat al 

comunei Crucea, judetul Constanta; 

• Raportul de evaluare pentru terenului in in suprafata de 1266 mp, situat in Comuna 

Crucea, sat Stupina, Aleea Crisului ,nr.3 , judetul Constanta , inregistrat sub 

nr.1389/16.03.2015; 
In conformitate cu : 

• prevederile   art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile Legii nr. 287/2009 – Codul Civil republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare;             

• prevederile art. 36, alin. (1), alin.(2), lit. c), art. 123, alin. (1) si alin. (3) din  Legea  nr. 

215 / 2001, privind  administratia  publica  locala  republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare ;      

                   In  temeiul art. 45, lin. (1)  din  Legea  215 / 2001 privind  administratia  publica  

locala  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T A R A S T E : 
 

             Art.1 Se insuseste raportul de evaluare pentru vanzarea prin negociere directa a 

terenului in suprafata de 1266 mp, situat in Comuna Crucea, sat Stupina, Aleea Crisului ,nr.3  

judetul Constanta,  catre  Semanaru Dorina, conform Anexei nr. 1 ce face  parte integranta 

din prezenta hotarare;    

              Art.2. (1)Incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica se va face 

dupa intocmirea documentatiei necesare intabularii dreptului de proprietate al comunei 

Crucea asupra terenului. 

                         (2) Pretul negociat va fi achitat integral, in numerar la casieria primariei 

comunei Crucea sau prin virament la Trezoreria Harsova  inainte de incheierea contractului 

de vanzare-cumparare. 

  Art.3. Se imputerniceste Primarul Comunei Crucea sa desemneze comisia de 

negociere a pretului de vanzare , sa reprezinte comuna Crucea in fata notarului public pentru 

incheierea contractului de vanzare-cumparare.     



 Art.4 Intabularea dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru si Publicitate 

Imobiliara Constanta cade in sarcina cumparatorului Semanaru Dorina. 

              Art.5 Cheltuielile privind intabularea dreptului de proprietate, onorariul si taxele 

pentru autentificarea contractului de vanzare-cumparare cad in sarcina cumpratorului 

Semanaru Dorina. 

               Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste 

Primarul Comunei Crucea si Compartimentul contabilitate. 

               Art.7 Secretarul comunei Crucea va comunica  prezenta hotarare : 

- Instituitiei Prefectului Judetul Constanta 

- Primarului comunei Crucea, judetul Constanta  ; 

- Compartimentului contabilitate ; 

- Domnului Damian Ioan 

- Site-ul Primariei comunei Crucea. 

 

 

 

Prezenta hotarare a fost aprobata cu numar de ___voturi pentru, ___impotriva si ___ 
abtineri. 

 
Crucea- 20.03.2015 
 
 
 
      PRIMAR,                                                           Avizez pentru legalitate              
                                                                                       SECRETAR, 
Gheorghe FRIGIOI                                                   Reveicuta GURGU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

                                                                                                   PROIECT                        

 

HOTARAREA NR. 
privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 3755 m.p 

situat in Crucea, str. Argesului, nr.2, judetul Constanta 
 

                 Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta     

                 Avand in vedere :      
•              Expunerea de motive a Primarului comunei Crucea , in calitate de initiator al 

proiectului de hotarare  

• Raportul compartimentului contabilitate inregistrat sub nr.1434/18.03.2015; 
• Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local; 
• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare;                                      
• prevederile Hotararii Consiliului Local Crucea nr.5/30.01.2015 privind vanzarea prin 

negociere directa a unor suprafete de teren intravilan, apartinand domeniului privat al 

comunei Crucea, judetul Constanta; 

• Raportul de evaluare pentru terenului in in suprafata de 3755 m.p situat in Crucea, str. 

Argesului, nr.2, judetul Constanta, inregistrat sub nr.1386/16.03.2015; 
In conformitate cu : 

• prevederile   art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile Legii nr. 287/2009 – Codul Civil republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare;             

• prevederile art. 36, alin. (1), alin.(2), lit. c), art. 123, alin. (1) si alin. (3) din  Legea  nr. 

215 / 2001, privind  administratia  publica  locala  republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare ;      

                   In  temeiul art. 45, lin. (1)  din  Legea  215 / 2001 privind  administratia  publica  

locala  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T A R A S T E : 
 

             Art.1 Se insuseste raportul de evaluare pentru vanzarea prin negociere directa a 

terenului in suprafata de 3755 m.p situat in Crucea, str. Argesului, nr.2, judetul Constanta 
catre Popescu Florin, conform Anexei nr. 1 ce face  parte integranta din prezenta hotarare.    

              Art.2 (1) Incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica se va face 

dupa intocmirea documentatiei necesare intabularii dreptului de proprietate al comunei 

Crucea asupra terenului. 

                         (2) Pretul negociat va fi achitat integral, in numerar la casieria primariei 

comunei Crucea sau prin virament la Trezoreria Harsova  inainte de incheierea contractului 

de vanzare-cumparare. 

  Art.3 Se imputerniceste Primarul Comunei Crucea sa desemneze comisia de 

negociere a pretului de vanzare , sa reprezinte comuna Crucea in fata notarului public pentru 

incheierea contractului de vanzare-cumparare.     

 Art.4 Intabularea dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru si Publicitate 

Imobiliara Constanta cade in sarcina cumparatorului Popescu Florin. 



              Art.5 Cheltuielile privind intabularea dreptului de proprietate, onorariul si taxele 

pentru autentificarea contractului de vanzare-cumparare cad in sarcina cumpratorului 

Popescu Florin. 

               Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste 

Primarul Comunei Crucea si Compartimentul contabilitate. 

               Art.7 Secretarul comunei Crucea va comunica  prezenta hotarare : 

- Instituitiei Prefectului Judetul Constanta 

- Primarului comunei Crucea, judetul Constanta  ; 

- Compartimentului contabilitate ; 

- Domnului Damian Ioan 

- Site-ul Primariei comunei Crucea. 

 

 

 

Prezenta hotarare a fost aprobata cu numar de ___voturi pentru, ___impotriva si ___ 
abtineri. 

 
Crucea- 20.03.2015 
 
 
 
      PRIMAR,                                                           Avizez pentru legalitate              
                                                                                       SECRETAR, 
Gheorghe FRIGIOI                                                   Reveicuta GURGU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

                                                                                                   PROIECT                        

 

                                                       HOTARAREA NR. 
   privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 9308 m.p 
teren aferent platformei siloz, situat in Centrul de productie al fostului C.A.P Crucea   
 
                 Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta     

                 Avand in vedere :      
•              Expunerea de motive a Primarului comunei Crucea , in calitate de initiator al 

proiectului de hotarare  

• Raportul compartimentului contabilitate inregistrat sub nr.1436/18.03.2015; 
• Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local; 
• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare;                                      
• prevederile Hotararii Consiliului Local Crucea nr.5/30.01.2015 privind vanzarea prin 

negociere directa a unor suprafete de teren intravilan, apartinand domeniului privat al 

comunei Crucea, judetul Constanta; 

• Raportul de evaluare pentru terenului in in suprafata de 9308 m.p teren aferent 

platformei siloz, situat in Centrul de productie al fostului C.A.P Crucea , inregistrat sub 

nr.1388 / 16.03.2015; 
In conformitate cu : 

• prevederile   art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile Legii nr. 287/2009 – Codul Civil republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare;             

• prevederile art. 36, alin. (1), alin.(2), lit. c), art. 123, alin. (1) si alin. (3) din  Legea  nr. 

215 / 2001, privind  administratia  publica  locala  republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare ;      

                   In  temeiul art. 45, lin. (1)  din  Legea  215 / 2001 privind  administratia  publica  

locala  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T A R A S T E : 
 

             Art.1 Se insuseste raportul de evaluare pentru vanzarea prin negociere directa a 

terenului in suprafata de 9308 m.p teren aferent platformei siloz, situat in Centrul de 

productie al fostului C.A.P Crucea  catre  Pantazi Dumitru Sorin , conform Anexei nr. 1 ce 

face  parte integranta din prezenta hotarare;    

              Art.2 (1) Incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica se va face 

dupa intocmirea documentatiei necesare intabularii dreptului de proprietate al comunei 

Crucea asupra terenului. 

                         (2) Pretul negociat va fi achitat integral, in numerar la casieria primariei 

comunei Crucea sau prin virament la Trezoreria Harsova  inainte de incheierea contractului 

de vanzare-cumparare. 

  Art.3. Se imputerniceste Primarul Comunei Crucea sa desemneze comisia de 

negociere a pretului de vanzare , sa reprezinte comuna Crucea in fata notarului public pentru 

incheierea contractului de vanzare-cumparare.     



 Art.4 Intabularea dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru si Publicitate 

Imobiliara Constanta cade in sarcina cumparatorului Pantazi Dumitru Sorin. 

              Art.5 Cheltuielile privind intabularea dreptului de proprietate, onorariul si taxele 

pentru autentificarea contractului de vanzare-cumparare cad in sarcina cumpratorului Pantazi 

Dumitru Sorin . 

               Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste 

Primarul Comunei Crucea si Compartimentul contabilitate. 

               Art.7 Secretarul comunei Crucea va comunica  prezenta hotarare : 

- Instituitiei Prefectului Judetul Constanta 

- Primarului comunei Crucea, judetul Constanta  ; 

- Compartimentului contabilitate ; 

- Domnului Pantazi Dumitru Sorin; 

- Site-ul Primariei comunei Crucea. 

 

 

 

Prezenta hotarare a fost aprobata cu numar de ___voturi pentru, ___impotriva si ___ 
abtineri. 

 
Crucea- 20.03.2015 
 
 
 
      PRIMAR,                                                           Avizez pentru legalitate              
                                                                                       SECRETAR, 
Gheorghe FRIGIOI                                                   Reveicuta GURGU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
                                                               PRIMAR  
 
 
                                                                                                                          Proiect 

H O T A R A R E A   NR.____ 
privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietului de sarcini privind 

vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 2150  mp,  teren aflat in 
proprietatea privata a comunei Crucea, judetul Constanta 

 
Consiliul Local al Comunei Crucea, judetul Constanta, in sedinta ordinara 

din 26.03.2015, 
 Avand in vedere: 

• Expunerea de motive prezentata de primarul comunei; 

• Hotararea Consiliului local Crucea nr.82/28.11.2014   privind 
aprobarea vanzarii  unui teren aflat in domeniul privat al comunei crucea , 
Judetul Constanta , prin licitatie publica; 

• Raportul de evaluare a  terenului cu suprafata de 2150 np 
amplasat in intravilanul satului Cruceaa , comuna Crucea, judetul Constanta, 
apartinand domeniului privat, inregistrat sub nr.1387/16.03.2015; 

• Raportul compartimentului contabilitate nr1437/18.03.2015; 

• Raportul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati 
economic-financiare, protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului 
de hotarare; 

• Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de 
hotarare; 

 In conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998, modificata si 
completata si art.123, alin.(1) si (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata; 
 In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c coroborat cu alin.(5), lit.b) si 
ale art.45, alin.(3). din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata: 
 

H O T A R A S T E :  
 

         Art.1. Se  aproba Raportul de evaluare nr. 1387/16.03.2015 , a  terenului 
cu suprafata de 2150 mp amplasat in intravilanul satului Crucea , comuna 



Crucea, judetul Constanta, apartinand domeniului privat, identificat prin anexa 
nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.  
        Art. 2. Se aproba Caietul de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a 
proprietatii la care se face referire in art.1 , identificat prin anexa nr. 2 ce face 
parte integranta din prezenta. 
        Art.3. Se imputerniceste Primarul Comunei Crucea sa desemneze comisia 
de vanzare prin licitatie publica a proprietatii la care se face referire in art.1 al 
prezentei hotarari si  sa reprezinte comuna Crucea in fata notarului public 
pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare. 

Art.4. (1) Incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma 
autentica se va face dupa intocmirea documentatiei necesare intabularii 
dreptului de proprietate al comunei Crucea asupra terenului. 
                         (2) Pretul negociat va fi achitat integral, in numerar la casieria 
primariei comunei Crucea sau prin virament la Trezoreria Harsova  inainte de 
incheierea contractului de vanzare-cumparare. 
        Art.5 Secretarul comunei Crucea va comunica  prezenta hotarare : 

- Instituitiei Prefectului Judetul Constanta 
- Primarului comunei Crucea, judetul Constanta  ; 
- Compartimentului contabilitate ; 
- Site-ul Primariei comunei Crucea. 
 

   
 
        Prezenta hotarare a fost aprobata cu numar de ___voturi pentru, 
___impotriva si ___ abtineri. 

 
Crucea- 20.03.2015 
 
 
 
      PRIMAR,                                                           Avizez pentru legalitate              
                                                                                       SECRETAR, 
Gheorghe FRIGIOI                                                   Reveicuta GURGU  
 

 
 
 
 
 
 

 



 

ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

                                                                                            Proiect 
 
 

H O T Ă R Â R E A NR.__ 
privind aprobarea documentatiei de urbanism “ P.U.Z. – PARC EOLIAN 

CRUCEA HRM- 4 TURBINE CU PUTERE TOTALA DE 12 MW, DRUMURI, RETELE 
ELECTRICE, STATIE DE COLECTARE/TRANSFORMARE” si a Regulamentului 

Local de Urbanism aferent 
 

           Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, in sedinţa ordinara 
din 26.03.2015, 
            Având în vedere: 

- Expunerea de motive a domnului Gheorghe Frigioi, primarul comunei, 
cu privire la aprobarea  documentaţiei de urbanism“ P.U.Z. – PARC EOLIAN 
CRUCEA HRM- 4 TURBINE CU PUTERE TOTALA DE 12 MW, DRUMURI, RETELE 
ELECTRICE, STATIE DE COLECTARE/TRANSFORMARE” si a Regulamentului Local 
de Urbanism aferent”; 

 - Avizul Arhitectului Sef din cadrul Consiliului Judetean Constanta  nr. 
23538/04.03.2015;   

- Raportul intocmit de Compartimentul urbanism si amenajarea 
teritoriului din cadrul Primăriei comunei Crucea nr.1267/09.03.2015; 

- Raportul comisiilor de specialitate : juridica, de disciplina, urbanism si 
amenajarea teritoriului  si activitati economico- financiare ; 

- Avizul de legalitate al secretarului comunei Crucea proiectului de 
hotarare ; 

- Indeplinirea prevederilor Ordinului 2701/2010 privind informarea şi 
consultarea publicului cu privire la elaborarea şi revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism, atât de către autoritatea publică, cât şi 
de către investitor şi parcurgerea etapelor prevazute in cuprinsul acestuia, 

În conformitate cu prevederile art. 25 alin (1) si art. 56 alin.(1) din Legea 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul republicată şi 
actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin . (2) lit. “c” coroborat cu alin. (5) 
lit,,c”si art. 45 alin.  (2) lit. “e”din Legea administraţiei publice locale nr. 215 
/2001, cu modificările si completările ulterioare, 

 



H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aproba documentaţia de urbanism “ P.U.Z. – PARC EOLIAN 
CRUCEA HRM- 4 TURBINE CU PUTERE TOTALA DE 12 MW, DRUMURI, RETELE 
ELECTRICE, STATIE DE COLECTARE/TRANSFORMARE”. 

Art.2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va realiza 
în condiţiile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului de 
Urbanism.Zonal. 

Art.3. Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism 
este de 3 ani. 

     Art.4. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent 
modifică şi completează prevederile planului urbanistic general pentru zona 
studiată prin prezenta documentaţie. 

Art.5. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către 
Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei 
Comunei Crucea . 

Art.6. Secretarul comunei Crucea, judetul Constanta, va comunica 
prezenta hotarare Institutiei Prefectului – Judetul Constanta , 
compartimentului urbanism si catre S.C ENERGY HERMANNSTADT S.R.L. 

 
 
Prezenta hotãrâre a fost adoptatã cu_______voturi 

pentru,_________voturi contra şi_________abţineri. 
 

        Crucea,20.03.2015 

    

                   
                             
 
      PRIMAR,                                                           Avizez pentru legalitate              
                                                                                       SECRETAR, 
Gheorghe FRIGIOI                                                   Reveicuta GURGU  
 

 
 
 
 
                                                                     
  

 



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

                                                                                            Proiect 
 
 

H OT A R A R E A  NR.___ 
privind modificarea si  completarea Statului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-

Canal Constanta  
 

Consiliul Local al Comunei Crucea, Judetul Constanta, in sedinta ordinara din 26.03.2015,, 
           Avand in vedere : 

• Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Statului Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta cu initiat de primarul comunei 
Crucea, domnul Gheorghe Frigioi; 

• Adresa nr.53/26.02.2015 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal 
Constanta; 

• Expunerea de motive prezentata de domnul Frigioi Gheorghe- primarul comunei 
Crucea; 

• Raportul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 
protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare; 

• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea proiectului de hotarare; 
In conformitate cu prevederile art.3 din HG nr.742/2014 privind modificarea 

anexelor nr.2 si 4 la H.G nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a 
statutului- cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate 
serviciile de utilitati publice; 

In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
                                                          HOTARASTE: 
 
Art.1.- Se aproba modificarea si completarea art.13 din Statutul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal Constanta care va avea urmatorul continut: 
„Articolul 13 - Asociatia poate accepta noi membri, cu acordul asociatilor si cu 

incheierea unui act aditional la prezentul statut , prin care noii membri sunt mentionati in 
preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritoriala care devine membrual 
Asociatiei accepta in totalitate prevederile prezentului statut si deleaga gestiunea Serviciului 
operatorului , prin act aditional la contractul de delegare , ce va fi semnat de Asociatie in 
numele si pe seama unitatii administrativ-teritoriale respective.Pentru a vota hotararea de 
acceptare a noi membri , reprezentantii asociatiilor in adunarea generala a Asociatiei au 
nevoie de un mandat special , prealabil, din partea unitatilor administrativ-teritoriale pe 
care le reprezinta, acordat prin hotarare a consiliului lo0cal sau judetean, dupa caz.” 

Art.2. Se aproba modificarea si completarea art.21, alin.(3)  din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal Constanta care va avea urmatorul continut: 

„Articolul 21,alin.(3) - Pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale a Asociatiei 
adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la art.17 alin.920 , lit.a)-f) si lit. k)-m) si art.17, 



alin.(3) , lit.a), c), d) si f) se iau in prezenta a doua treimi din numarul asociatilor si cu 
majoritatea voturilor asociatilor prezenti.Daca la prima convocare cvorumul nu este 
indeplinit, adunarea generala a Asociatiei se convoaca pentru o data ulterioara, care nu 
poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima convocare, iar la 
a doua convocare adunarea generala a Asociatiei este valabil intrunita indiferent de numarul 
de membri prezenti, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti.” 

Art.3. Se aproba modificarea si completarea art.21, alin.(5)  din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal Constanta care va avea urmatorul continut: 

„Articolul 21, alin.(5) - Pentru a fi valabile , hotararile adunarii generale a Asociatiei 
adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la art.17 alin.(2) lit.j) se iau in prezenta si cu 
votul favorabil al tuturor asociatilor, cvorum si majoritate obligatorii la oricare convocare.” 

Art.4. Se aproba modificarea si completarea art.21, alin.(6)  din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal Constanta care va avea urmatorul continut: 

„Articolul 21, alin.(6) – In oricare dintre situatiile prevazute  la alin.(3)- (5), daca o 
hotarare a adunarii generale a Asociatiei priveste in mod direct Serviciul propriu sau 
bunurile care apartin unui anumit asociat , nicio hotarare nu poate fi luata fara votul 
favorabil al reprezentantului acestuia.Pentru adoptarea hotararilor in exercitarea atributiei 
prevazute de art.16 alin.(3) lit.a)din  prezentul statut –cadru este necesar votul favorabil al 
reprezentantului judetului , daca acesta este membru al asociatiei.” 

Art.5. Se aproba modificarea si completarea art.21, alin.(7)  din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal Constanta care va avea urmatorul continut: 

„Articolul 21, alin.(7) - In cazul in care reprezentantul unuia dintre asociati nu poate 
participa la sedinta unei adunari generale a Asociatiei la care a fost convocat, acesta poate fi 
inlocuit de un alt reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale, imputernicit in acest scop,  
prin hotarare a autoritatii deliberative a unitatii administrativ-teritoariale asociate.” 

Art.6.  Se aproba modificarea si completarea art.21, alin.(1)  din Statutul Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal Constanta care va avea urmatorul continut: 

„Articolul 21, alin.(1) – Hotararile adunarii generale a asociatiei luate in exercitarea 
atributiilor prevazute la art.17 alin.(2) lit. j) – k) si art.17 alin.(3) , lit.a), c), d), f) nu pot fi 
votate de reprezentantii asociatilor in adunarea generala a Asociatiei decat in baza unui 
mandat special, acordat expres , in prealabil , prin hotarare a autoritatii deliberative a 
sociatului al carui reprezentant este.” 

Art. 7 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor abilitate 
pentru ducere la indeplinire  si Institutiei Prefectului Judetului Constanta. 

 
             Prezenta hotărâre a fost adoptată, cu un număr de ..... voturi pentru, ..... voturi 
contra, ..... abţineri din         numărul total de .......  consilieri în funcţie prezenti. 
 
Crucea,20.03.2015 

    

                   
                             
 
      PRIMAR,                                                           Avizez pentru legalitate              
                                                                                       SECRETAR, 
Gheorghe FRIGIOI                                                   Reveicuta GURGU  

 



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

                                                                                            Proiect 
 

H O T A R A R E A   NR. 
privind acordarea unui sprijin financiar 

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

data de 26.03.2015, 
Avand in vedere: 

• Solicitarea numitului SOMANDRU FLORIN inregistrata sub nr.1207/04.03.2015; 

• Ancheta sociala efectuata de asistentul social din cadrul compartimentului de 
specialitate inregistrata sub nr.1207/04.03.2015;  

• prevederile art.41 si 44 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 
aprobate prin H.G nr. 50/2011; 

• Avizul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 
protectia mediului si turism si al comisiei specialitate pentru  activitati social-culturale, 
invatamant, sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de 
hotarare pentru avizarea proiectului de hotarare; 

• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare; 
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publioca locala 

republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

                                                                       HOTARASTE : 
 
 Art.1. Se aproba acordarea unui ajutor financiar in suma de  1500 lei lunar domnului 

SOMANDRU FLORIN, domiciliat in satul Siriu , comuna Crucea ,judetul Constanta , pentru 
efectuarea  unor controale  si tratamente specifice handicapului fiului sau , ARCALEANU 
ANDREI STEFAN . 

 Art.2. Fondul necesar pentru plata ajutorului de urgenta se suporta din bugetul local- 
Cap. Asistenta sociala, in baza documentelor justificative prezentate de domnul Somandru 
Florin . 

Art.3. Prezenta hotarare  va fi dusa la indeplinire de compartimentul contabilitate. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată, cu un număr de ..... voturi pentru, ..... voturi contra, 
..... abţineri din         numărul total de .......  consilieri în funcţie prezenti. 
 
Crucea,20.03.2015 

    

                   
                             
 
      PRIMAR,                                                           Avizez pentru legalitate              
                                                                                       SECRETAR, 
Gheorghe FRIGIOI                                                   Reveicuta GURGU  



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

                                                                                            Proiect 
 

                                                                H O T A R A R E  NR. 
 privind aprobarea  trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei 

Crucea, jud. Constanta  , a unor imobile- constructii,  în vederea  demolării   

 
             Consiliul Local al comunei Crucea , judetul Constanta, intrunit in sedinta 
ordinara din data de  26.03.2015, 
Avand in vedere: 

• proiectul de hotărâre privind aprobarea  trecerii din domeniul public in 
domeniul privat al comunei Crucea  , jud. Crucea  a unor  imobile-constructii , 
in vederea demolării  , proiect iniţiat de primarul comunei Crucea, judetul 
Constanta , 

• Expunerea de motive   prin care domnul  primar Frigioi Gheorghe; 

•  Referatul nr.1443/18.03.2015 întocmit de compartimentul urbanism, 
din cadrul aparatului de specialitate al  primarul  comunei Crucea, judeţul  
Constanta  ; 

•              Avizul  comisiilor de specialitate din cadrul consiliului  local al 
comunei Crucea, judetul Constanta  ; 

•              Avizul secretarului comunei Crucea, judetul Constanta dat 
proiectului de hotarare; 
In conformitate cu : 

• Prevederile art.10 din Legea nr. 215/2001, privind administratia 
publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare . 

• Prevederile Legii 213/1998 , privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare ; 
             În temeiul articolului  36  şi articolului 45 , din  Legea  numărul 
215/2001  privind  administraţia  publică  locală , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ,  
 
                                                  H O T Ă R A S T E : 
 
             Art.1 Se aprobă   trecerea din domeniul public in domeniul privat al 
comunei Crucea , judetul Constanta , a imobilului Camin  cultural avand nr. de 
inventar 14,  situat in satul Crisan , comuna Crucea, judetul Constanta, in 
vederea demolarii acestuia .  



           
Art.2.  Se aprobă   trecerea din domeniul public in domeniul privat al 

comunei Crucea, judetul Constanta , a imobilului anexa cladire scoala(veche) 
Stupina avand nr. de inventar 36, situat in satul Stupina, comuna Crucea, 
judetul Constanta, in vederea demolarii acestuia.  
 Art.3.Se aproba intocmirea documentatiei  in vederea obtinerii  
autorizatiei de demolare  pentru imobilele  prevazute la art.1 si  2 din prezenta 
hotarare. 
            Art.4. Demolarea imobilelor prevazute la art.1 si  2  din prezenta 
hotarare   se va face conform prevederilor legale in vigoare . 
            Art.5. Prevederile prezentei hotărâri  vor fi duse la indeplinire de 
viceprimar si de compartimentele cu atributii in domeniu , din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului si vor fi  transmise persoanelor şi 
instituţiilor interesate de secretarul comunei Crucea, judetul Constanta. 
 

 
                                    

Prezenta hotărâre a fost adoptată, cu un număr de ..... voturi pentru, ..... 
voturi contra, ..... abţineri din         numărul total de .......  consilieri în funcţie 
prezenti. 
 
Crucea,20.03.2015 

    

                   
                             
 
      PRIMAR,                                                           Avizez pentru legalitate              
                                                                                       SECRETAR, 
Gheorghe FRIGIOI                                                   Reveicuta GURGU  
                                       

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

                                                                                            Proiect 
 

HOTARARE NR.____ 
privind aprobarea casarii si valorificarii autoturismului din dotarea Primariei 

comunei Crucea , judetul Constanta si achizitionarea unui nou autoturism 
 

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

data de  26.03.2015, 

Avand in vedere : 

- expunerea de motive prezentata de primarul comunei Crucea; 

-  prevederile O.G nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casarea şi valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 

statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale, 

-  prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice,  

In conformitate cu : 
• prevederile art.11 din Ordonanta guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor 

masuri bugetare, cu modificarile ulterioare; 

• prevederile art.IV din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.68/2012 pentru 

modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri 

financiar-fiscale 

În temeiul art. 36, şi 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă casarea  autoturismului din dotarea  Primăriei comunei Crucea 

conform Anexei nr. 1 care cuprinde datele de identificare ale acestuia şi care face parte 

integrantă din prezenta hotarâre. 

Art.2 Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou cu o capacitate cilindrica pana la 

1600 cm³ si al carui pret sa nu depaseasca contravaloarea in lei a sumei de 18000 euro 

inclusiv TVA , prin cumparare directa. 

Art.3 Valoarea achizitiei noului autoturism se asigură din bugetul propriu de venituri 

şi cheltuieli al comunei Crucea, judetul Constanta, pe anul 2015. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Primarul comunei Crucea, 

judetul Constanta , compartimentul achizitii publice si Compartimentul contabilitate . 

   Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare : Primarului comunei 

Crucea, judetul Constanta, Compartimentului achizitii publice, Compartimentului 

contabilitate  si Institutiei Prefectului- Judetul Constanta; 

                                    
Prezenta hotărâre a fost adoptată, cu un număr de ..... voturi pentru, ..... voturi contra, 
..... abţineri din         numărul total de .......  consilieri în funcţie prezenti. 
 

Crucea,20.03.2015 
 
          PRIMAR,                                                           Avizez pentru legalitate              
                                                                                       SECRETAR, 
Gheorghe FRIGIOI                                                   Reveicuta GURGU  



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

                                                                                                         PROIECT 
 

H O T A R A R E A   NR.___ 
privind  aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului in suprafata de 6440 m.p 

situat Crucea , str.Turcului nr.49, apartinand domeniului privat al comunei Crucea si 
aprobarea vanzarii prin licitatie publica a loturilor  nou formate in urma dezmembrarii  

 
  Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara din 
data de  26.03.2015 
          Avand in vedere: 

• Expunerea de motive prezentata de primarul comunei; 

• Planul de situatie a imobilului din Crucea , str.Turcului nr.49 

• Rapoartele comisiei de specialitate juridica, urbanism si amenajarea  teritoriului  si a 
comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia 
mediului si turism; 

• Raportul compartimentului de urbanism; 

• Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare; 
          In conformitate cu : 

• Art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regiml juridic al 
acesteia,cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara , cu 
completarile si modificarile ulterioare; 

• Prevederile Ordinului nr.634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 
continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in 
Cartea Funciara ; 

 In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c) , art.120, ale art.45, alin.1  si art.115 
alin.(10 lit.b din  Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata: 
 

                      HOTARASTE: 
 

 Art.1. Se aproba documentatia de dezmembrare a terenului in suprafata de 6440 
m.p, situat in  Crucea , str.Turcului nr.49, apartinand domeniului privat al comunei Crucea , 
identificat in anexa  ce face parte integranta din prezenta hotarare, astfel: Lot 1 -       S= 1000 
m.p si  Lot 2 -    S= 5440 m.p. 

Art.2. (1). Se aproba vanzarea prin licitatie publica a loturilor nou formate in urma 
dezmembrarii. 

          (2) Vanzarea prin licitatie publica se va face  in baza rapoartelor de evaluare 
insusite si aprobate de consiliul local. 

  Art.3.Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului 
Judetului Constanta precum si tuturor persoanelor si institutiilor interesate, pentru ducerea 
ei la indeplinire. 
               



     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi 
împotrivă şi ____ abţineri, din totalul de ____ consilieri prezenţi din cei ____ consilieri în 
funcţie. 
 

        Crucea- 20.03.2015 
                                                                                                                   Avizez pentru legalitate, 
                  PRIMAR,                                                                                        SECRETAR, 
    Gheorghe FRIGIOI                                                                                          Reveicuta GURGU             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

                                                                                                                  Proiect 

H O T A R A R E A  N R.___ 

de modificarea H.C.L  nr.67/25.09.2014 privind   darea in administrare a bunurilor imobile 
in care isi desfasoara activitatea unitatile  de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza 

comunei Crucea , proprietate publica , catre Consiliul de administratie al unitatii de 
invatamant cu personalitate juridica 

 

Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, in sedinta  ordinara din 26.03.2015, 
         Avand in vedere: 
- Expunerea de motive prezentata de primarul comunei;  
- Decizia nr.67/21.07.2014 A Camerei de Conturi Constanta;  
- Raportul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 
mediului si turism; 
- Raportul comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, sanatate, familie si 
protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare. 
 - Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare; 
 In conformitate cu : 
- prevederile art.112 alin.(1) si (2) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale; 
- prevederile art.12 5 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
 In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c coroborat cu alin.(5), lit.a) si ale art.115, alin(1) , 
lit.”b” coroborat cu 45, alin.(3). din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata: 
                                                             H O T A R A S T E : 
 
    Art.I. Se modifica articolul 2 al Hotararii Consiliului local Crucea nr.67/25.09.2014 care va avea 
urmatorul cuprins:  
       „  Art.2. Darea in administrare se va face pe baza de protocol de predare-primire incheiat intre 

Primarul comunei, in calitate de reprezentant al comunei Crucea si directorul Liceului Tehnologic 

Crucea, ca presedinte al Consiliului de administratie .” 
   Art.II. Se modifica articolul 3 al Hotararii Consiliului local Crucea nr.67/25.09.2014 care va avea 
urmatorul cuprins: 

„Art.3. Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra 

bunurilor preluate in conditiile legii si in limitele precizate in protocolul de predare primire.” 

   Art.III. Secretarul comunei Crucea va comunica prezenta hotarare  in termenul prevazut de lege, 
Institutiei Prefectului Judetul Constanta,Liceului Tehnologic Crucea, Compartimentului contabilitate 
din cadrul primariei comunei. 
 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi 
împotrivă şi ____ abţineri, din totalul de ____ consilieri prezenţi din cei ____ consilieri în funcţie. 
 

Crucea, 25.03.2015 
 
                                                                                                                   Avizez pentru legalitate, 
                  PRIMAR,                                                                                        SECRETAR, 
    Gheorghe FRIGIOI                                                                                          Reveicuta GURGU             



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

                                                                                                                  Proiect 

 

H O T A R A R E A  N R.___ 

privind imputernicirea viceprimarului comunei Crucea, judetul Constanta de a participa la 
sedintele adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal 

Constanta  
 

Consiliul Local al Comunei Crucea, Judetul Constanta, in sedinta ordinara din 26.03.2015, 
           Avand in vedere : 

• Adresa nr.53/26.02.2015 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal 
Constanta; 

• Expunerea de motive prezentata de domnul Frigioi Gheorghe- primarul comunei 
Crucea; 

• Raportul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 
protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare; 

• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea proiectului de hotarare; 
In conformitate cu prevederile art.3 din HG nr.742/2014 privind modificarea 

anexelor nr.2 si 4 la H.G nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a 
statutului- cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate 
serviciile de utilitati publice; 

In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
                                          HOTARASTE: 
 
Art.1. Se imputerniceste viceprimarul comunei Crucea, judetul Constanta, domnul 

Butoi Ion , sa participe la sedintele adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Apa-Canal Constanta, in situatia in care reprezentantul legal- primarul 
comunei- nu poate participa. 

Art.2.  Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor abilitate 
pentru ducere la indeplinire  si Institutiei Prefectului Judetului Constanta. 

 
             Prezenta hotărâre a fost adoptată, cu un număr de ..... voturi pentru, ..... voturi 
contra, ..... abţineri din numărul total de .......  consilieri în funcţie prezenti. 
 
Crucea,25.03.2015 
 
 

                                          
      PRIMAR,                                                           Avizez pentru legalitate              
                                                                                       SECRETAR, 
Gheorghe FRIGIOI                                                   Reveicuta GURGU  


