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  Incheiat astazi , 31 ianuarie 2014,  in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Crucea. 
             Presedintele de sedinta , doamna  consilier Marin Florentina  , declara deschise lucrarile sedintei 
si  anunta ca la acestea participa 9 consilieri din cei 12 in functie  , domnii consilieri Vasile Gheorghe, 
Sovaila Mircea si dna. Popa Victorita nefiind prezenti din cauza vremii nefavorabile, mai precis a 
drumurilor inchise din cauza zapezii abundente ce a cazut incepand cu  25 ianuarie. 
           Au fost puse la dispozitia domnilor consilieri procesul verbal  al sedintei anterioare,  care a fost 
aprobat in unanimitate. 
            Se da cuvantul domnului primar – Frigioi Gheorghe, pentru a prezenta ordinea de zi a sedintei. 
            Domnul primar prezinta ordinea de zi a sedintei, fara modificari .  
            Cu  9 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobata. 
        In continuare, presedintele de sedinta  da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de 
motive la proiectul de hotarare privind aprobarea  bugetului  local pe anul 2014.  
          Se prezinta raportul  comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 
protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare. 
         Domnul consilier Dobrin , se inscrie la cuvant . Acesta intreaba daca  sumele necesare realizarii 
imprejmuirii Centrului de ingrijire persoane varstnice din Stupina , ramase necheltuite , sunt prinse in 
buget. 
          Domnul primar, ii raspunde ca suma de 79 000 lei , excedentul din 2013 cuprins in buget, reprezinta 
tocmai necesarul pentru finalizarea lucrarilor respective . 
        Deoarece nu s-a mai inscris nimeni la cuvant, proiectul a fost supus la vot. In unanimitate , acesta a 
fost aprobat . 
        Doamna consilier Marin Florentina, inivita pe domnul primar sa prezinte expunerea de motive la 
proiectul de hotarare privind  aprobarea Planului de actiuni si  lucrari de interes local, pe anul 2014, 
conform  Legii  nr. 416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare. Se prezinta raportul  comisiei de 
specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, sanatate, familie si protectia copilului 
pentru avizarea proiectului de hotarare. 
        Domnul consilier Iosif Dobrin intreba care ar fi ,estimativ,  numarul de ore si de persoane care vor 
efectua lucrarile de interes local in anul 2014. Domnul primar intervine si spune ca acesta este variabil , 
un raspuns clar il poate da pentru luna ianuarie cand exista 117 dosare de ajutor social in plata , cu un 
numar de 65 de persoane apte de munca. 
            Nefiind alte  discutii , se trece la vot , proiectul fiind aprobat in unanimitate. 
 La invitatia doamnei consilier Marin, presedinte de sedinta, domnul primar prezinta expunerea 
de motive la urmatorul proiect de pe ordinea de zi , si anume ,  Proiect de hotarare  privind scoaterea  
din functiune, casarea   si  valorificarea unor  bunuri – mijloace fixe si obiecte de inventar. 
            Se prezinta raportul  comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 
protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare. 
               Domnul consilier Dobrin  face sesizare  ca bunurile cuprinse in anexa 2 la proiectul de hotarare 
nu au norme de utilizare. 
             Domnisoara consilier , Constantin Ioana, ii raspunde ca acestea sunt obiecte de inventar si de 
aceea nu au un astfel de normativ,  la fel ca mijloacele fixe. 

             In continuare, domnul consilier Stanescu Constantin, presedintele comisiei de specialitate pentru  
activitati social-culturale, invatamant, sanatate, familie si protectia copilului , prezinta expunerea de 
motive la proiectul de hotarare  privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din  
comuna Crucea, judetul Constanta, pentru   anul scolar 2014-2015. 



             Domnul primar, Gheorghe Frigioi , intervine spunand ca trebuie sa se respecte prevederile legale 
in ceea ce priveste asigurarea conditiilor dedesfasurare a activitatilor didactice , invatamantul fiind 
finantat din costuri pe elev. Si cum numarul elevilor din satele Baltagesti, Galbiori este foarte mic, nu se 
justifica si nu se pot acoperi  cheltuielile cu salariile cadrelor didactice , cu utilitatile si intretinerea 
localurilor. 

               Domnul Dobrin, facand referire la situatia elevilor din satele Baltagesti , Galbiori  care ,pe timp 
de iarna, fac  cu greu naveta zilnic, aduce aminte de perioada de la Cuza si pana la Ceausescu cand  s-au 
construit scoli in toate catunele si de perioada comunista cand s-a incercat desfiintarea satelor . Un 
lucru nereusit , deoarece nimeni nu s-a gandit sa desfiinteze scolile.”Daca se desfiinteaza scolile si 
bisericile, se desfiinteaza si comunitatile.” 

            Domnul consilier Stanescu Constantin se intreaba de ce copiii din clasa 0  de la Siriu care invata 
la Stupina nu se mai intorc in clasa a I.. 

            Doamna consilier Marinca Marcela intervine si spune ca organizarea pentru anul scolar 2014-
2015 s-a facut in urma consultarii parintilor si obtinerii acordului acestora. 

              Nefiind alte  discutii  se trece la vot , proiectul fiind aprobat in unanimitate. 

       Domnul primar, Gheorghe Frigioi continua cu expunerea de motive la proiectul de hotarare privind 
aprobarea  aderarii unor unitati administrativ teritoriale  la  Asociatia  de Dezvoltare Intercomunitara 
„Apa - Canal” Constanta. 

      Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism 
pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de domnul Dobrin Iosif. 

     Nefiind discutii se trece la vot .Cu 9 voturi pentru,  proiectul a fost aprobat. 

      Urmatoarele  puncte pe ordinea de zi sunt  expunerea de motive la proiectul de hotarare privind 
aprobarea structurii primariei  comunei Crucea, judetul Constanta si expunerea de motive la proiectul de 
hotarare privind aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014, ambele 
prezentate de domnul primar, Gheorghe Frigioi. 

         Se prezinta raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si 
urbanism pentru avizarea proiectelor de hotarare. 

          Nefiind discutii, cele doua proiecte sunt supuse aprobarii. Cu 9 voturi pentru au fost aprobate. 

          Proiectul de hotarare privind acordarea unor ajutoare de inmormantare , ultimul punct pe ordinea 
de zi , afost supus aprobarii in urma prezentarii expunerii de motive de catre domnul primar Frigioi.  

Se prezinta raportul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 
protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare; 

Se prezinta raportul comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, 
sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare. 

Deoarece niciun consilier nu a ridicat obiectii , proiectul de hotarare a fost aprobat in 
unanimitate. 

Ordinea de zi fiind epuizata, presedintele de sedinta, doamna consilier Marin Florentina , declara 
inchise lucrarile sedintei. 

 
         Presedinte de sedinta,                                                                Secretar, 
 
Florentina MARIN                                                                      Reveicuat GURGU  

                                                                                                         

  

 


