
 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I T I A    NR.218 

privind convocarea consilierilor locali in sedinta ordinara din 17.10.2014 
 

 

  Subsemnatul Frigioi Gheorghe, Primarul Comunei Crucea, judetul Constanta, 

in temeiul prevederilor art.39 alin.(1) si ale art.68 din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, 

 
                                                 D I S P U N : 

 Art.unic. Convocarea consilierilor Consiliului local al Comunei Crucea, jud. 

Constanta, in sedinta ordinara din data de 17.10.2014, ora 10, in sala de sedinte a 

Consiliului local, avand urmatoarea ordine de zi: 

• Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014; 

                 Initiator - Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

• Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul III 

al anului 2014; 

                 Initiator - Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

• Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 

2015; 

                 Initiator - Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

• Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii prin concesiune a gestiunii serviciului 

de salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare Intrcomunitara Medgidia , judetul Constanta 

; 

                 Initiator - Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

• Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului inscris 

in CF101929 a comunei Crucea si aprobarea vanzarii fara licitatie publica a loturilor  

nou formate in urma dezmembrarii , catre proprietarii constructiilor existente pe 

acestea;  

                 Initiator - Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

 

        Crucea , 10.10.2014 

 

          PRIMAR,        

                                                                               Avizez pentru legalitate 

Gheorghe FRIGIOI                                                               Secretar, 

                                                                                      Reveicuta GURGU  
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CONVOCATOR 

 

 

 

Nr. 

 

 Domnule(a) consilier  

  

  In conformitate cu prevederile Dispozitiei primarului nr218/2014si a prevederilor art.117, lit.f din 

Legea nr.215/2001, republicata, sunteti convocat(a) sa luati parte la sedinta ordinara a Consiliului local 

din data de 17.10.2014, ora 10,00,  in sala de sedinte a Consiliului local, avand urmatoarea ordine de zi :  

•  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014; 

                 Initiator - Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

                 Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

• Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul III al anului 

2014; 

                 Initiator - Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

           Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

• Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015; 

                 Initiator - Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului si 

turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

• Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare al 

Asociatiei de Dezvoltare Intrcomunitara Medgidia , judetul Constanta ; 

                 Initiator - Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului si 

turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

           Raport al comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, sanatate, familie si 

protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare; 

           Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism 

pentru avizarea proiectului de hotarare; 

• Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului inscris in CF101929 

a comunei Crucea si aprobarea vanzarii fara licitatie publica a loturilor  nou formate in urma 

dezmembrarii , catre proprietarii constructiilor existente pe acestea;  

                 Initiator - Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism pentru 

avizarea proiectului de hotarare; 

Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului si 

turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

 

PRIMAR, 

                                     Gheorghe FRIGIOI  
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PROIECT  ORDINE  DE  ZI 

A  SEDINTEI  ORDINARE  DIN  DATA  DE  17.10.2014 

 

 

I. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului 

local pe anul 2014;            

  Raportor – domnul Frigioi  Gheorghe-  primarul comunei  

 Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului local pe anul 2014. 

 Initiator- domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei  

Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

 II. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de 

executie bugetara pentru trimestrul III al anului 2014; 

Raportor – domnul Frigioi  Gheorghe-  primarul comunei 

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul 

III al anului 2014; 

             Initiator - Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

           Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

 III. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de 

ocupare a functiilor publice pe anul 2015; 

Raportor – domnul Frigioi  Gheorghe-  primarul comunei 

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 

2015; 

                 Initiator - Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

 IV. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea delegarii prin 

concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare 

Intrcomunitara Medgidia , judetul Constanta; 

Raportor – domnul Frigioi  Gheorghe-  primarul comunei 

Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii prin concesiune a gestiunii 

serviciului de salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare Intrcomunitara Medgidia , judetul 

Constanta ; 

            Initiator - Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

 Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  



           Raport al comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, 

sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare; 

           Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului 

si urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare; 

 V. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de 

dezmembrare a terenului inscris in CF101929 a comunei Crucea si aprobarea vanzarii fara 

licitatie publica a loturilor  nou formate in urma dezmembrarii , catre proprietarii 

constructiilor existente pe acestea; 

 Raportor – domnul Frigioi  Gheorghe-  primarul comunei 

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului inscris 

in CF101929 a comunei Crucea si aprobarea vanzarii fara licitatie publica a loturilor  nou 

formate in urma dezmembrarii , catre proprietarii constructiilor existente pe acestea;  

       Initiator - Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

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

urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare; 

Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

 

 

 

 

 

                                       PRIMAR, 

 

                                 Gheorghe Frigioi  
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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 17.10.2014 

 

 

             Analizand proiectele de hotarari ce se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului local in sedinta 

ordinara din 17.10.2014,  am constatat urmatoarele: 

1. Proiectul de hotarare privind  rectificarea bugetului local pe anul 2014  este legal si il avizez 

pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice 

locale si in limita competentei date de prevederile art.36, alin.2, lit.b) corobort cu  alin.4, lit.a)  si ale 

art.45, alin (1) , lit a din Legea 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

2. Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul III al 

anului 2014 este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevederile art.49, 

alin.(12), art.73, alin(3)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale si in limita competentei 

date de prevederile art.36, alin.2, lit.b) corobort cu  alin.4, lit.a)  si ale art.45, alin (1) , lit a din Legea 

215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

3. Proiectul  de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 

este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevederile Ordinului prsedintelui 

Agentiei Nationale a Functionarilor publici nr.7660/2006 si in limita competentei date de prevederile 

art.36, alin.2, lit.a) corobort cu  alin.(3),lit. b)  si ale art.45, alin (1) , lit a din Legea 215/2001, republicata 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

4. Proiectul de hotarare privind aprobarea delegarii prin concesiune a gestiunii serviciului de 

salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare Intrcomunitara Medgidia , judetul Constanta este legal si il avizez 

pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevederile : 

• Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor, republicata  

• Ordinului nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare; 

•  Ordinului nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubritate 

si in limita competentei date de prevederile art.36, alin.2, lit.d) coroborat cu alin.6, lit.a) pct.14  si ale 

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

       5. Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului inscris in 

CF101929 a comunei Crucea si aprobarea vanzarii fara licitatie publica a loturilor  nou formate in urma 

dezmembrarii , catre proprietarii constructiilor existente pe acestea este legal si il avizez pentru 

legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevederile art.3 alin.(40 din Legea nr.213/1998 privind 

proprietatea publica si regiml juridic al acesteia,cu modificarile si completarile ulterioare, ale  Legii 

nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara , cu completarile si modificarile ulterioare si cu 

prevederile Ordinului nr.634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de 

intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in Cartea Funciara , si in limita competentei 

date de prevederile art.36, alin.2, lit.c) , art.120, ale art.45, alin.1  si art.115 alin.(10 lit.b din  Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata. 

 


