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P R O C E S  -  V E R B A L 
 

  Incheiat astazi, 30.09.2016 ,  in sedinta ordinara  a  Consiliului local al comunei 

Crucea. 

            Presedintele de sedinta , domnul consilier Leu Marian   ,   declara deschise lucrarile 

sedintei anuntand ca  la aceasta participa  13 consilieri din totalul de 13 in functie. 

            La sedinta participa si inspectorul contabil  din cadrul primariei , doamna Diaconu 

Dorina. 

            In continuare , presedintele de sedinta   se adreseaza consilierilor spunandu-le ca, 

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

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

observatii in legatura cu acesta. 

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

 Se supune spre aprobare continutul procesului  verbal. Cu 13 voturi pentru, procesul 

verbal a fost aprobat. 

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

dispozitiile art.39,alin.1 din Legea nr.215/2001. 

Avand in vedere ca domnul Frigioi Gheorghe , primarul comunei , in calitate de 

initiator al proiectelor de hotarare , nu este prezent la sedinta , presedintele de sedinta invita 

pe viceprimarul comunei , domnul Tudorache Iulian  , sa prezinte ordinea de zi. 

            Ordinea de zi se supune la vot si este aprobata in unanimitate. 

 Presedintele de sedinta, domnul consilier Leu Marian  , solicita prezentarea expunerii 

de motive la primul proiect inscris pe ordinea de zi, Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2016 . 

 Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati 

economic-financiare, protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la 

avizarea proiectului de hotarare. 

           La discutii , se inscrie domnul viceprimar care face constatarea ca prin alocarea sumei 

de 16074 de pe trim III in trimestrul IV  se va crea din nou  excedent . 

          Inspectorul contabil spune ca sumele alocate sunt previzibile la nivel de judet iar la 

sfarsitul anului acestea se ajusteaza . Nu se pot cheltui pe alt capitol.Aceste ajustari ale 

cheltuielilor se fac datorita schimbarii personalului din  invatamant la inceput de an scolar. 

            In continuare doamna consilier, Moroianu Anica, propune ca suma obtinuta in urma 

vanzarii terenului intravilan din Stupina sa se achizitioneze un GPS pentru efectuarea unor 

masuratori de precizie in teren , ori de cate ori este nevoie.  



            Domnul viceprimar intervine spunand ca aceasta propunere se va discuta la punctul 

Diverse de pe ordinea de zi . 

                Nefiind si alte discutii se trece la vot. Proiectul de hotarare privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2016  a fost aprobat in forma propusa, cu votul celor 13 consilieri in 

functie,  prezenti la sedinta. 

               Presedintele de sedinta invita pe viceprimarul comunei sa prezinte expunerea de  

motive la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice 

pentru anul 2017. 

 Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati 

economic-financiare, protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la 

avizarea proiectului de hotarare. 

 Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate juridica si de disciplina , 

urbanism si amenajarea teritoriului pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea 

proiectului de hotarare. 

 Se da cuvantul comisiei pentru activitati social culturale, invaatamant ,sanatate , 

familie si protectia copilului pentru prezentarea raportului de avizare a proiectului de 

hotarare. 

    Nu sunt discutii.Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate. 

            In continuare, la invitatia presedintelui de sedinta, domnul Tudorache Iulian, 

viceprimarul comunei, prezinta expunerea de motive la  Proiectul de hotarare privind   

actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Crucea. 

 Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate juridica si de disciplina , 

urbanism si amenajarea teritoriului pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea 

proiectului de hotarare. 

            Trecandu-se la discutii , ia cuvantul domnul consilier , Dobrin Iosif care intreaba daca    

s-au urmarit cu atentie modificarile survenite in nomenclatura stradala pentru ca sesizeaza 

absenta din Nomenclatorul prezentat, a unui imobil de pe Soseaua Constantei din Crucea, 

proprietar Balan Lacramioara , 

 Acest lucru, spune dumnealui,  poate afecta corectitudinea raspunsurilor  la solicitarile 

cetatenilor de eliberare  a adeverintelor de nomenclator stradal . 

            Doamna consilier, Craciun Florina are cateva intrebari cu privire la numele 

proprietarului si pozitionarea imobilului  din Crucea, Soseaua Constantei nr.42. 

            Doamna consilier , Moroianu Anica  intervine spunand ca numele proprietarilor nu se 

pot modifica decat daca se depun documente in acest sens. 

             Domnul consilier, Graniceru Alexandru , intreaba de ce apar in nomenclatorul stradal 

doar denumiri de strazi . 

             Invitata in cadrul sedintei, doamna Ilie Simona, inspector in compartimentul 

contabilitate, raspunde ca pe aceste strazi nu exista alocate numere , sunt proprietati care sunt 

identificate intre doua strazi, 

             In discutie revine domnul consilier Iosif Dobrin care intreaba daca au fost prinse si 

noile constructii. 

             Inspectorul contabil raspunde ca acestea se inscriu in masura in care au forme legale. 

             Nu au mai fost discutii. Se supune aprobarii proiectul de hotarare cu anexa 

modificata la propunerea domnului consilier Dobrin .Proiectul a fost aprobat in unanimitate. 



              Se da cuvantul domnului Tudorache Iulian care prezinta expunerea de motive la  

Proiectul de hotarare aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute  cu titlu gratuit in 

favoarea lui SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA  prin Parohia Romano-Catolica 

Mihail Kogalniceanu. 

 Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate juridica si de disciplina , 

urbanism si amenajarea teritoriului pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea 

proiectului de hotarare. 

            La cuvant se inscrie domnul consilier, Postelnicu Paraschivu , care solicita sa se aduca 

la starea initiala terenul in urma executarii lucrarilor de racordare la sistemul de alimentare cu 

energie electrica. 

            Supus la vot , proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 13 voturi pentru. 

            Expunerea de motive la proiectul  de hotarare privind aprobarea constituirii dreptului 

de uz si servitute  cu titlu gratuit in favoarea lui SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, 

prin domnul Chirita Viorel , a fost prezentatata de domnul viceprimar, Tudorache Iulian. 

 Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate juridica si de disciplina , 

urbanism si amenajarea teritoriului pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea 

proiectului de hotarare. 

            Nefiind discutii se trece la vot. Proiectul a fost aprobat cu 13 voturi pentru. 

            Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi , Proiect de hotarare privind acordarea 

unor ajutoare financiare.Aici domnul viceprimar vine cu propunere de modificare a 

proiectului de hotarare, in sensul acordarii unui ajutor de urgenta si  numitului Orez Costel 

din satul Baltagesti , in urma unui incendiu care i-a distrus un saivan  si furajele depozitate. 

            Domnul consilier , Graniceru Alexandru , propune sa se discute fiecare propunere in 

parte. 

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

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de 

prsedintele acesteia, domnul consilier Sandu Gheorghe. 

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

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

de domnul consilier Stanescu Constantin, presedintele acesteia. 

          Comisia respectiva nu a dat aviz favorabil acordari sprijinului financiar lui Marin Ionel 

si numitei Strambu Rodica, amintind anchetele sociale care cuprind date concludente despre 

situatia fiecaruia . Considera ca se va crea un precedent . 

           La discutii se inscrie doamna consilier , Moroianu Anica, care sustine acordarea unui 

sprijin financiar   lui Marin Ionel , prezentand problemele de sanatate destul de grave ale 

acestuia si situatia dificila din punct de vedere financiar  in care se afla. 

            Domnul viceprimar intervine spunand ca nu exista baza ca va cheltui banii pe 

medicamente  avand in vedere ca acesta este cunoscut ca fiind consumator  de alcool. 

            Domnul consilier , Dobrin Iosif, intevine spunand ca acesta va fi atentionat sa depuna 

documente justificative. 

             Doamna consilier , Craciun Florina, se inscrie la cuvant prezentand amanunte cu 

privire la starea de sanatate si situatia grea financiara a numitei Cepreaga din satul Stupina,  

             Se aminteste ca ar avea un sprijin in persoana fiului sau cu care locuieste, dar si 

acesta  are probleme de sanatate . 



             Domnul consilier , Dorbrin Iosif, prezinta situatia copilului din familia Strambu, 

familie care a fost ajutata de multe ori, conform anchetei sociale efectuate de inspectorul pe 

asistenta sociala. 

              Dumnealui spune ca ajutand acest copil sa i se plateasca deplasarile de 4 ori pe 

saptamana la antrenamentele de la Academia de Fotbal Farul Constanta , s-ar crea un 

precedent,  astfel incat nu ar fi de mirare daca vor veni si alti parinti cu astfel de cereri . 

              Domnul consilier,  Sandu Gheorghe, intervine spunand ca  este mai uman sa se  

prelungeasca  viata cuiva printr-un sprijin financiar decat sa se acorde un ajutor de 

inmormantare. 

              Doamna consilier Moroianu Anica, spune sa se aprobe sprijinul financiar pentru 

fiecare solicitare in parte si revenind la cererea lui Marin Ionel spune ca poate fi posibila 

aprobarea unei alte sume. 

                Doamna consilier , Panainte Mihaela, intervine si propune pentru Marin Ionel suma 

de 500 de lei continuand cu cererea expresa sa se consemneze cine este impotriva, astfel incat 

sa nu se ajunga la barfe. 

               Domnul consilier , Dobrin Iosif, intervine spunand ca ceea ce se discuta si maniera 

in care se aproba proiectele de hotarari in cadrul sedintelor consiliului local trebuie sa nu fie 

subiect de discutii in afara . 

               In continuarea discutilor, domnul consilier Sandu Gheorghe, propune ca sprijin 

financiar pentru Orez Costel suma de 3000 de lei.  

              Nefiind si alte discutii, se trece la vot.Astfel : 

              Se aproba cu 13 voturi pentru sprijinul financiar pentru Cepreaga si Socol in  suma 

de 1000 de lei , propusa prin proiect. 

              Suma de 500 de lei este aprobata cu 13 voturi ca sprijin financiar pentru Marin Ionel.  

              Suma de 3000 de lui, sprijin financiarul financiar pentru orez Costel a fost aprobat 

cu 10 voturi pentru, de la vot abtinandu-se  consilierii Dobrin, Craciun si Panainte. 

               Sprijinul financiar pentru Strambu Rodica nu a obtinut niciun vot “pentru “.Toti 

consilierii au fost impotriva. 

              In continuare, presedintele de sedinta cere viceprimarului sa prezinte expunerea de 

motive la Proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare. 

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

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare este prezentat de 

presedintele acesteia. 

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

sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare este prezentat 

de presedintele acesteia. 

            Se trece la discutii. Se inscrie doamna consilier , Moroianu Anica, care face 

observatia ca solicitarea ajutorului de inmormantare este a sorei defunctului , care nu este  

persoana indreptatita , atata vreme cat cheltuielile de inmormantare au fost facute de numitul 

Bartal Marian , care lucreaza in strainatate si nu are nici o pretentie. 

        Sustine ca aceasta solicitare ar trebui facuta de sotia defunctului. 

        Intervine domnul consilier Dobrin care spune ca inmormantarea a fost facuta de sotia si 

mama defunctului, numita Suliman , persoana care a facut cererea  participand la 

cumparaturi. 



          Solicita ca ancheta sociala sa fie insotita de documemte justificative ale cheltuielilor si 

propune amanarea discutiilor intr-o sedinta viiitoare. 

         Nefiind si alte interventii, se trece la vot propunerea domnului Dobrin Iosif. Cu 13 

voturi pentru aprobarea ajutorului de inmormantare solicitat de Suliman Mihaela pentru 

Bartal Petru a fost amanat pentru urmatoarea sedinta. 

    Urmatorul punct ,   Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei 

Crucea, judetul Constanta in cadrul Adunarii Generale  a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara “DOBROGEA “ Constanta, se aproba  cu 13 voturi pentru in urma 

prezentarii de catre viceprimar a expunerii de motive si avizarii acestuia de catre comisia 

juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului. 

     Viceprimarul comunei , in cadrul discutiilor , a spus ca aceasta delegare ar trebui data si 

cu mandat, in functie de ordinea de zi. 

Tot in cadrul discutiilor , domnul consilier Dobrin spune ca participarea UAT Crucea in 

cadrul ADI Dobrogea si  statutul acesteia  au fost aprobate prin hotarari ale consiliului local 

Crucea. 

In continuare , se prezinta expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea 

completarii inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al Comunei Crucea avand 

initiator  pe domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei  . 

Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate juridica si de disciplina , urbanism si 

amenajarea teritoriului pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de 

hotarare. 

 S-a prezentat raportul  comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare. 

          La discutii se inscrie domnul consilier , Dobrin Iosif, care face observatii asupra datelor 

de identificare ale suprafetelor de teren cuprinse in anexa la proiectul de hotarare. 

           Expunerea de motive la Proiectul  de hotarare privind aprobarea vanzarii prin 

negociere directa a suprafetei de 2712  mp teren intravilan , situat in Baltagesti ,  strada 

Dunarii , nr.6, comuna Crucea, judetul Constanta . 

 Raportul  comisiei juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului pentru 

avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de consilierul Graniceru Alexandru. 

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

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de domnul 

consilier Sandu Gheorghe. 

                Nefiind discutii se trece la vot. Cu 13 voturi pentru proiectul de hotarare a fost 

aprobat . 

             Proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor suprafete 

de  teren intravilan, proprietate privata a comunei Crucea a fost supus aprobarii cu 

suplimentarea cu suprafata de 3211 mp , teren intravilan situate in Siriu , str. Amurgului. 

             Dupa prezentarea expunerii de motive de catre viceprimarul comunei si prezentarea  

raportului  comisiei juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului pentru avizarea 

proiectului de hotarare si a raportului  comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati 

economic-financiare, protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare, se 

trece la discutii.  



           La cuvant se inscrie domnul consilier , Dragan Dorel care intreaba daca sunt verificate 

aceste suprafete sa nu aiba proprietari care sunt plecati de ani de zile si ca e posibil sa existe 

tineri care ar putea cumpara aceste terenuri. 

            Domnul consilier , Leu Marian, intervine spunand ca nu are sens sa se  astepte 

asemenea solicitari si sa se scoata la licitatie , la aceasta putand sa se inscrie oricine doreste. 

 Domnul consilier , Dragan Dorel , solicita sa se faca cunoscuta intentia de organizare 

a licitatiei , nu numai in presa , sit-ul primariei sau  la avizier, deoarece nu toata lumea are 

acces la acestea. 

           Doamna consilier , Moroianu Anica, propune ca fiecare consilier sa faca publice in 

satul sau informatiile cu privire la organizarea licitatiei. 

          Deoarece nu s-a inscris si altcineva la cuvant, se trece la vot , proiectul de hotarare 

fiind aprobat cu  unanimitatea voturilor. 

          La  punctual “ Diverse “  , viceprimarul comunei , Tudorache Iulian, aduce la 

cunostinta ca in urma sesizarilor si reclamatiilor unor proprietari din blocul de locuinte vecin 

primariei, cu privire la anexele gospodaresti, se impune efectuarea unor masuratori si 

impartirea in mod egal a suprafetei de teren aferent blocului, astfel incat  toti locatarii sa fie 

multumiti.  

         Toti consilierii au fost de accord. 

          Cu propunerea doamnei  Moroianu Anica   de achizitionarea unui GPS ,  sustinuta de 

viceprimar care spune ca este de folos achizitionarea pana in luna noiembrie cand va incepe 

invemtarierea patrimoniului, sunt de accord toti consilierii. 

        Tot acum , domnii consilieri au cazut de acord cu efectuarea unei expertize la sala de 

sport din Crucea , cu folosirea acesteia, si cu realizarea unui sistem de monitorizare a 

intersectiilor din satele comunei . 

           La propunerea domnului viceprimar, toti consilieii au fost de accord cu organizarea 

unor spatii de joaca in fiecare sat, care ar costa pana in 4000 de Euro fiecare. 

          Doamna Moroianu Anica aduce in discutie posibilitatea efectuarii unei rute de 

transport calatori Baltagesti –Crucea , in anumite zile ale saptamanii, astfel incat locuitorii 

acestui sat sa poata veni la dispensar sau sa-si rezolve alte probleme.Acelasi lucru este 

binevenit si pentru locuitorii din Siriu si Crisan. 

          Cu acordul domnilor consilieri, toate aceste propuneri se vor regasi in proiectele de 

hotarare ce se vor aproba intr-o  sedinta urmatoare . 

           Tot la acest punct, doamna consilier , Panainte Mihaela intreaba daca primaria se 

ocupa de procurarea manualelor scolare.I se raspunde ca  aceasta intra in atributia scolii. 

             La final, intervine domnul consilier , Postelnicu Paraschiv care ridica problema 

alimentarii cu apa a satului Baltagesti. 

             Viceprimarul  solicita ca secretarul comunei sa prezinte un raport cu privire la 

aceasta, intr-o sedinta viitoare. 

            Nefiind alte discutii, presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei  

multumind consilierilor pentru participare. 

 

          Presedinte de sedinta,                                                                       Secretar, 

                 Leu Marian                                                                      Gurgu Reveicuta  


