
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

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

Incheiat astazi , 28.11 2014, in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Crucea.

Presedintele de sedinta , domna consilier Marinca Marcela ,declara deschise lucrarile

sedintei.Aceasta anunta ca din cei 12 consilieri in functie , sunt prezenti 12.

Doamna consilier Marinca informeaza 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

ca la sedinta mai participa si doamna inspector contabil , Diaconu Dorina si secretarul comnei, Gurgu

Reveicuta.

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

Se supune spre aprobare continutul procesului verbal.Cu 12 voturi pentru, procesul verbal a fost

aprobat.

In continuare, presedintele de sedinta anunta ca aceasta a fost convocata in conformitate cu

dispozitiile art.39,alin.1 din Legea nr.215/2001, de catre primarul comunei caruia ii da cuvantul pentru a

prezenta ordinea de zi.

Primarul comunei , domnul Gheorghe Frigioi, anunta ca sunt unele schimbari pe ordinea de zi

inaintata prin convocatorul de sedinta, si anume :

- Se scoate proiectul de hotarare privind aprobarea unui ajutor de inmormantare deoarece

solicitantul a beneficiat de acesta de la casa de pensii

- Se suplimenteaza cu inca doua proiecte : Proiect de hotarare privind aprobarea

rapoartelor de evaluare imobiliara pentru vanzaea unor terenuri si Proiect de hotarare

privind aprobarea sponsorizarii prin executare lucrari de amenajare drumuri de exploatare.

Se supune la vot ordinea de zi.Aceasta a fost aprobata in unanimitate.

In continuare, presedintele de sedinta, doamna consilier Marinca Marcela, invita pe domnul primar sa

prezinte expunerea de motive la proiectul de hotarare privind rectificarea bugertului local pe anul 2014.

Domnul primar invita pe doamna contabil, Diaconu Dorina, sa faca acest lucru mentionand ca in

buget trebuie sa fie prinse si sumele pe care ni le va aloca Ministerul Dezvoltarii in urma semnarii celor

trei contracte de finantare in baza OUG 28/2013.

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

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare.

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

Domnul Primar prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare privind introducerea a unor

suprafete de teren intravilan in domeniul privat al comunei Crucea, judetul Constanta.

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

urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare.

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

Urmatorul punct pe ordinea de zi , expunerea de motive la proiect de hotarare privind aprobarea

participarii Comunei Crucea la teritoriul LEADER constitit sub denumirea de Grupul de Actiune Locala

Dobrogea Centrala este prezentata de domnul Frigioi Gheorghe , primarul comunei.



Se prezinta rapoartele celor trei comisii de specialitate ale Consiliului Local Crucea pentru avizarea
proiectului de hotarare.

La discutii se inscrie domnul consilier Sandu Gheorghe , care intreaba ce anume
presupune aceasta aderare .

Doamna consilier Marin Florentina intervine spunand ca se vor accesa mai usor fonduri
pentru dezvoltarea locala.


