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H O T A R A R E A  N R.78 

privind desemnarea reprezentantului   comunei Crucea, judetul Constanţa in cadrul 

Adunarii Generale a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„DOBROGEA” Constanţa 

 

Consiliul Local al Comunei Crucea, Judeţul Constanţa, in sedinţa ordinara din 30.09.2016, 

           Având în vedere : 

- Expunerea de motive inregistrata sub nr.367/RS/29.09.2016; 

- raportul privind desemnarea primarului ca reprezentant al  comunei Crucea, judetul 

Constanta in cadrul Adunarii Generale a  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

„DOBROGEA” Constanta inregistrat sub  nr.5327/22.09.2016; 

- avizul de legalitate nr.355/RS/22.09.2016 dat de secretarul comunei Crucea proiectului 

de hotarare; 

- Raport al comisie juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului pentru 

avizarea proiectului de hotarare, nr.379/RS/29.09.2016; 

 In conformitate cu prevederile art.14 alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „DOBROGEA” Constanţa, 

  In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

                                          HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se desemnează domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea, judeţul 

Constanţa, reprezentant în cadrul Adunării Generale a Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară 

„ DOBROGEA” Constanţa. 

 Art.2.  Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului comunei Crucea, 

judeţul Constanţa,  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „DOBROGEA” Constanţa şi  

Instituţiei Prefectului -Judeţul Constanţa. 

 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de____voturi pentru 

___voturi impotriva  si ____ abtineri,din totalul de _____consilieri prezenti din cei 

____consilieri in functie. 

 

Crucea – 30.09.2016 
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          PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                                    SECRETAR, 

                     Marian LEU                                                                Reveicuta GURGU 

 

 



 

JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA CRUCEA 
COMISIA DE SPECIALITATE 
JURIDICA SI DE DE DIISCIPLINA, URBANISM SI AMENJAREA  
TERITORIULUI 

 
 
 
 
 

RAPORT 
de avizare a proiectului de hotarare privind desemnarea reprezentantului   

comunei Crucea, judetul Constanţa in cadrul Adunarii Generale a  
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„DOBROGEA” Constanţa 
 

 
 
 
          Comisia de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si 
urbanism a luat in discutie proiectul de hotarare prezentat. 
        In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat 
urmatoarele: 

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind 

necesar a se adopta de catre Consiliul local ; 

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate amendamente 
sau propuneri de modificare a continutului actului de autoritate. 

         Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul 
prevederilor Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si 
functionare a Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si continutul 
prezentate spre analiza. 

 
 
 
 
 

                                           Presedinte,    
                                      Graniceru Alexandru 
 

 
 
 
 
 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 
 

Nr.355/RS/22.09.2016 
 
 
 

AVIZ DE LEGALITATE 
dat conform art.117, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru: 
 
 
 
 
Proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului   comunei Crucea, 
judetul Constanţa in cadrul Adunarii Generale a  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „DOBROGEA” Constanţa 

 
 
Competenţa: prevederile art.45 alin.(1), alin. (2), lit d din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit de  raportul privind desemnarea 
primarului ca reprezentant al  comunei Crucea, judetul Constanta in cadrul Adunarii 
Generale a  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „DOBROGEA” Constanta 
inregistrat sub  nr.5327/22.09.2016; 
 
Dreptul material: prevederile art.14 alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „DOBROGEA” Constanţa, 
 

Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul cu votul majoritatii 

consilierilor locali în funcţie - art.45  , alin 2, lit.a din Legea  nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Proiectul de hotărâre este legal şi propun înscrierea lui pe ordinea de zi a 
şedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Crucea , judetul Constanta ,  
din data de 30.09.2016. 
 
 
 
 
Data: 22.09.2016                                                                            SECRETAR UAT , 
                                                                                                       Reveicuta GURGU 
 

 
 
 


