
 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

      

                                                                        

                

     H O T A R A R E A   NR. 63 

privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Crucea, judetul Constanta 

 

 

Consiliul local al comunei Crucea,  judeţul Constanta , întrunit în şedinţă ordinară la data de 

03.09.2015, 

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 4709/31.08.2015,  întocmit de secretarul comunei 

Crucea , din care rezultă necesitatea însuşirii de către consiliul local a variantei finale a proiectului de stemă 

a comunei  Crucea , 

 Văzând procesul verbal nr. 4708/31.08.2015.din care rezultă că s-a îndeplinit procedura dezbaterii 

şi consultării cetăţenilor privind afişarea proiectului de stemă la sediul consiliului local, afişare care a avut 

loc în ziua de 24.08.2015 a.c., 

 Văzând avizul favorabil al comisiIor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Crucea 

 Ţinând cont de prevederile art. 1, alin. 3-5 şi ale art. 2 din H. G. nr. 25/ 2003 privind stabilirea 

metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor 

şi de prevederile art.10 din Legea nr.102/ 1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) şi alin.(9), coroborate cu prevederile art. 45, alin. (1) şi 

art.115, alin.(1). lit.b) din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a comunei Crucea, judeţul Constanta 

conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

               Art.2. Se aproba explicatia heraldică a culorilor si simbolurilor conform anexei nr.2 la prezenta 

hotărare. 

              Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine secretarului comunei Crucea judetul 

Constanta, care o va transmite Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie din cadrul 

Consiliului Judeţean Constanta. 

 

Prezenta hotarare a fost aprobata cu numar de 8 voturi pentru, ___impotriva si ___ abtineri. 

 

Crucea-03.09.2015 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                       Contrasemneaza 

 Gheorghe SANDU                                                                                                    SECRETAR, 

                                                                                                                                          Reveicuta GURGU 



 

 

 

ROMANIA   

       JUDETUL CONSTANTA     

  COMUNA  CRUCEA 

                                                            SECRETAR 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la  Proiectul de hotarare  privind insusirea variantei finale a stemei comunei 

CRUCEA,judetul CONSTANTA 

 

 

 In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 25/2003, privind stabilirea 
metodologiei de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si 
comunelor, proiectul stemei poate fi realizat de autoritatile administratiei publice locale prin 
mijloace proprii sau de catre graficieni heraldiati abilitati de Comisia Nationala de Heraldica, 
Genealogie si Sigilografie a Academiei Romane. 

 Stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, denumite heraldica teritoriala, 
simbolizeaza, intr-o forma concentrata, traditiile istorice, precum si realitatile economice si social-
culturale locale, specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale. 

 Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea stricta a normelor stiintei si artei heraldice 
si a traditiilor romanesti in domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia Nationala de 
Heraldica, Genealogie si Sigilografie a Academiei Romane. Conform prevederilor din H.G.R. nr. 
25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor, 
municipiilor, oraselor si comunelor, precum si ale art.6 ale Legii m.52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, proiectul stemei se elaboreaza in cel mult trei variante, care se 
supun dezbaterii si consultarii locuitorilor, in vederea stabilirii celei mai reprezentative variante.  

Stema comunei Crucea , elaborata si descrierea semnificatiei elementelor stemei au fost afisate 
la sediul Primariei comunei Crucea spre consultare si dezbatere conform procesului verbal de 
afisare al anuntului public nr.4573/24.08.2015.  

Avand in vedere noile cerinte privind continutul hotararii de insusire ale stemelor, vazand 
procesul verbal nr.4708/31.08.2015, din care rezulta ca nu au existat recomandari, sugestii si opinii 
din partea cetatenilor referitoare la adoptarea prezentei hotarari, ca urmare a publicarii proiectului 



 

de hotarare pe avizierul primariei comunei Crucea  potrivit prevederilor Legii m.52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica, propun spre aprobare varianta finala a stemei, prin 
adoptarea unei hotarari de insusire, conform proiectului de hotarare anexat.  

 

 

                                        SECRETAR, 

                                      Reveicuta GURGU 



 

 

ROMANIA   

       JUDETUL CONSTANTA     

  COMUNA  CRUCEA 

SECRETAR 

 

A N U N Ț 

REFERITOR LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INSUSIREA VARIANTEI FINALE  A 

PROIECTULUI DE STEMA A COMUNEI CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA  

 
În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) Legii nr. 52/2003, privind transparența 

decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la 
cunostință publică următorul proiect de act normativ: 

 
Proiect de hotărâre privind însusirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei 

Crucea, judetul Constanta 

 

  Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat: 
 -  pe site-ul Primăriei comunei Crucea, judetul Constanta 
 -  la sediul Primăriei comunei Crucea, strada Soseaua Constantei nr.45 -   birou secretar.  

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la 
compartimentul registratură. 

 În conformitate cu prevederile art. 6. alin. 4 din Lege nr. 52/2003, începând cu data afisării 
si până la data de 31.08.2015 ,  se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 
recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.  

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite: 
 -  prin comentarii pe pagina de internet a primăriei ; 
 - prin scrisori transmise prin postă la adresa Primăriei comunei Crucea, strada Soseaua 

Constantei nr.45, Compartiment Registratura;  
-  depuse la Compartiment Registratură; 
 - persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor, formulate în 

scris, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice: Cretu Aurelia.  
Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”. 

 

   Afisat public , azi 24.08.2015 

 

                                                   SECRETAR, 

                                                Reveicuta GURGU  



 

 
ROMANIA   

       JUDETUL CONSTANTA     

  COMUNA  CRUCEA 

SECRETAR 

 

 

 

PROCES - VERBAL 

 

 Incheiat azi data de mai sus, cu ocazia afişării la panoul de afişaj al  Comunei Crucea 
judetul Constanta , a anunţului privitor la intenţia autorităţii executive din  Comuna Crucea, judetul 
Constanta de a supune spre adoptare Consiliului Local al  Comunei Crucea, judeţul  Constanta, în 
şedinţa ordinară din 3.09.2015 a proiectului de hotărâre privind însuşirea proiectului  de stema  a 
Comunei Crucea, judeţul Constanta. 

 Potrivit dispoziţiilor legale in materie, în termen de 5 zile de la data prezentei, pot fi trimise  
în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii;  în situaţia 
în care nu vor fi depuse propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii, acesta va fi înaintat spre analiză si aprobare, autorităţilor deliberative din  Comuna 
Crucea, Judeţul  Constanta, respectiv Consiliul Local al Comunei Crucea, in forma în care a fost 
făcut public. 

 

 

Secretar, 

Gurgu Reveicuta 



 

Primaria Comunei Crucea                                                      Anexa nr.2  

 

Judeţul Constanţa 

 

 

                                         “STEMA COMUNEI  CRUCEA” 

 

Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei 

Comunei Crucea, din judeţul Constanţa 

 

 

DESCRIEREA  HERALDICĂ  STEMEI : 

 

Stema comunei Crucea, se compune, conform anexei nr.1, dintr-un scut 
francez medieval triunghiular cu marginile rotunjite, despicat; la dextra, în camp 
albastru se află o cruce de aur iar la senestra în câmp de argint şase ciorchini de 
strugure albaştri cu frunze verzi dispuşi 3:2:1. Scutul este timbrat cu o coroană 
murală de argint cu un turn crenelat. 
 

SEMNIFICAŢIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE: 

Crucea constituie arma vorbitoare, făcând aluzie la denumirea localităţii şi la 

Mănăstirea Sfânta Cruce din localitate. Ciorchini de strugure, semnifică activitatea 

specifică zonei  viticultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că 

localitatea are rangul de comună. 

 

Preşedinte de şedinţă,      Secretar, 



 

Primaria Comunei Crucea                                                      Anexa nr.2  

 

Judeţul Constanţa 

 

 

                                                “STEMA COMUNEI  CRUCEA” 

Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei 

Comunei Crucea, din judeţul Constanţa 

 

 

DESCRIEREA  HERALDICĂ  STEMEI : 

 

Stema comunei Crucea, se compune, conform anexei nr.1, dintr-un scut francez 

medieval triunghiular cu marginile rotunjite. În câmp albastru se află o cruce, de 

argint, flancată de doi lăstari cu struguri, de aur, care se întretaie în partea de jos.  

 Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat. 
 

SEMNIFICAŢIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE: 

Crucea constituie arma vorbitoare, făcând aluzie la denumirea localităţii şi la 

Mănăstirea Sfânta Cruce din localitate. Ciorchini de strugure, semnifică activitatea 

specifică zonei  viticultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că 

localitatea are rangul de comună. 

 
 

Preşedinte de şedinţă,      Secretar, 

Primaria Comunei Crucea                                                      



 

                                                                                                                      Anexa nr.2  

Judeţul Constanţa 

                                            “STEMA COMUNEI  CRUCEA” 

Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei 

Comunei Crucea, din judeţul Constanţa 

 

DESCRIEREA  HERALDICĂ  STEMEI : 

 

Stema comunei Crucea, se compune, conform anexei nr.1, dintr-un scut 

francez medieval triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea 

inferioară.  

În partea superioară, în câmp albastru, se află o biserică, de argint. 

În partea inferioară la dextra, în câmp de aur, se află un ciorchine de strugure 

albastru cu două frunze verzi. 

În partea inferioară la senestra, în câmp roşu, se află un buchet de spice de 

grâu de aur. 

Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat. 
 

SEMNIFICAŢIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE: 

Biserica face referire la Mănăstirea Sfânta Cruce din localitate şi la denumirea 

localităţi.  

Buchetul de spice de grâu, semnifică activitatea specifică zonei agricultura.  

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul 

de comună. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                           Secretar, 

Gheorghe SANDU                                                                                                  Reveicuta GURGU 

 

 



 

 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

                                                                            

 

 

                                                              

      

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 31.08.2015 

 

 

Noi, Gurgu Reveicuta  secretarul comunei Crucea si Cretu Aurelia  referent in cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Crucea, am procedat astazi, 31 august 2015 , la verificarea 
indeplinirii procedurilor de transparenta decizionala instituite.prin Legea nr.52/2003, la elaborarea 
proiectului de hotarare privind insusirea variantei finale a stemei comunei Crucea , ocazie cu care 
am constatat urmatoarele:    

  - anuntul referitor la initierea proiectului de act normativ, a fost adus la cunostinta publica prin 
afisare la sediul primariei, in data de 24 august 2015; 

- nu au fost inregistrate recomandari, sugestii ori opinii referitoare la acest proiect de act 
normativ. 

Ca urmare, propunem transmiterea proiectului de hotarare in forma promovata de initiator, spre 
analiza si dezbatere Consiliului Local al Comunei Crucea. 

 

Prezentul proces verbal s-a incheiat in 4 exemplare. 

 

 

              Secretar,         

        Gurgu Reveicuta                                                                                 Referent, 

                                                                                                                           Cretu Aurelia 

 

 

 



 

JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 

 

 

                                                                                                            

A V I Z 

cu privire la legalitatea proiectelor de hotarare ce se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului 

local in sedinta ordinara din data de 03.09.2015 

 

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 inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind   rectificarea bugetului 

local pe anul 2015   fiind initiat in conformitate cu prevederile din Legea nr.273/2006 privind 

finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare si in limita competentei date de  

prevederile  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. 

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind însuşirea variantei finale 

a proiectului de stemă a comunei Crucea, judetul Constanta fiind initiat in conformitate cu 

prevederile art. 1, alin. 3-5 şi ale art. 2 din H. G. nr. 25/ 2003 privind stabilirea metodologiei de 

elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor şi de 

prevederile art.10 din Legea nr.102/ 1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, si in limita 

competentei date de  prevederile   art. 36, alin.(1) şi alin.(9), coroborate cu prevederile art. 45, 

alin. (1) şi art.115, alin.(1). lit.b) din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind completarea 

inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta fiind 

initiat in conformitate cu prevederile prevederile Legii 18/1991, cu modificarile si completarile 

ulterioare si ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si in 

limita competentei date de  prevederile   art. 36 alin. 2 lit. c) , art. 115, alin.(1) , lit.”b”,   art.121 si 

ale art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 , privind administratia publica locala , republicata. 

sorin
Highlight



 

            Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind  acordarea unui 

sprijin financiar Parohiei “Nasterea Maicii Domnului”din Crucea      fiind initiat in conformitate cu 

prevederile-art.3 alin.(3) din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania  modificata si 

completata, ale art.14 alin.(1) si art.15 din HG nr. 1470/2002 pentru aprobarea normelor 

metodologice pentru  aplicarea prevederilor OG-82/2001 pentru stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania 

 modificata si completata, ale art.20 alin. (1) lit.i din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificari si completari ulterioare, si in limita competentei date de  prevederile   art.36 

alin (2) lit.d alin. (6) lit c, pct.19, art.45 alin. (1), si al art.115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locale,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

  Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind  acordarea unor  
ajutoare  financiare 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    art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala republicata , cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

SECRETAR, 

GURGU REVEICUTA  



 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA  CRUCEA 

SECRETAR 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la  Proiectul de hotarare  privind insusirea variantei finale a stemei comunei 

CRUCEA,judetul CONSTANTA 

 

 In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 25/2003, privind stabilirea 
metodologiei de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si 
comunelor, proiectul stemei poate fi realizat de autoritatile administratiei publice locale prin 
mijloace proprii sau de catre graficieni heraldiati abilitati de Comisia Nationala de Heraldica, 
Genealogie si Sigilografie a Academiei Romane. 

 Stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, denumite heraldica teritoriala, 
simbolizeaza, intr-o forma concentrata, traditiile istorice, precum si realitatile economice si social-
culturale locale, specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale. 

 Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea stricta a normelor stiintei si artei heraldice 
si a traditiilor romanesti in domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia Nationala de 
Heraldica, Genealogie si Sigilografie a Academiei Romane. Conform prevederilor din H.G.R. nr. 
25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor, 
municipiilor, oraselor si comunelor, precum si ale art.6 ale Legii m.52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, proiectul stemei se elaboreaza in cel mult trei variante, care se 
supun dezbaterii si consultarii locuitorilor, in vederea stabilirii celei mai reprezentative variante.  

Stema comunei Crucea , elaborata si descrierea semnificatiei elementelor stemei au fost afisate 
la sediul Primariei comunei Crucea spre consultare si dezbatere conform procesului verbal de 
afisare al anuntului public nr.4573/24.08.2015.  

Avand in vedere noile cerinte privind continutul hotararii de insusire ale stemelor, vazand 
procesul verbal nr.4708/31.08.2015, din care rezulta ca nu au existat recomandari, sugestii si opinii 
din partea cetatenilor referitoare la adoptarea prezentei hotarari, ca urmare a publicarii proiectului 
de hotarare pe avizierul primariei comunei Crucea  potrivit prevederilor Legii m.52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica, propun spre aprobare varianta finala a stemei, prin 
adoptarea unei hotarari de insusire, conform proiectului de hotarare anexat.  

 

                                     PRIMAR, 

                          GHEORGHE FRIGIOI  


