
 

        ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 
 

 

 D I S P O Z I T I A    NR.93 

privind convocarea consilierilor locali in sedinta extraordinara  

din 12.05.2014 

 
             Subsemnatul Frigioi Gheorghe, Primarul Comunei Crucea, judetul Constanta, in 

temeiul prevederilor art.39 alin.(2) 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 extraordinara din data de 12.05.2014, ora 9,  in sala de sedinte a 

Consiliului local, avand pe ordinea de zi: 

 

 I. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii 

scrisorii de garantie bancara nr. 263/ 09.12.2011  emisa de  Fondul National de Garantare a 

Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, pentru acoperirea sumei solicitate ca 

avans, conform contractului de finantare nr. C322010921400054 / 08.06.2010 incheiat 

intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si Comuna Crucea pentru 

finantarea proiectului integrat Imbunatatirea calitatii vietii pentru populatia rurala din 

comuna Crucea, judetul  Constanta; 

                Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei  

 II.  Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat cu 

Asociatia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Mediul Rural. 

               Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei  

             Crucea, 09.05.2014 

 

                     PRIMAR,                                                      Avizez pentru legalitate, 

          Gheorghe FRIGIOI                                                                SECRETAR,                                            

                                                                                                     Reveicuta Gurgu 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

 

Nr. ______/_______ 

 

PROIECT  ORDINE  DE  ZI 

A  SEDINTEI  EXTRAORDINARE  DIN  DATA  DE  12.05.2014 

 

 

 I Expunere de motive la proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a 
valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. 263/ 09.12.2011  emisa de  Fondul National de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform 
contractului de finantare nr. C322010921400054 / 08.06.2010 incheiat intre Agentia de Plati pentru 
Dezvoltare Rurala si Pescuit si Comuna Crucea pentru finantarea proiectului integrat Imbunatatirea 
calitatii vietii pentru populatia rurala din comuna Crucea, judetul  Constanta. 
                                Raportor – dl. Gheorghe Frigioi , primarul comunei Crucea  

Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie 
bancara nr. 263/ 09.12.2011  emisa de  Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile 
Mici si Mijlocii, pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform contractului de finantare nr. 
C322010921400054 / 08.06.2010 incheiat intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si 
Comuna Crucea pentru finantarea proiectului integrat Imbunatatirea calitatii vietii pentru populatia rurala 
din comuna Crucea, judetul  Constanta. 

                Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei Crucea  
 Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 
mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;                                                                                     

             II. Expunere de motive la proiect de hotarare privind  aprobarea incheierii  unui Acord de 
parteneriat cu Asociatia de Dezvoltare   a Serviciilor Sociale din Mediul Rural ;                                                  
                           Raportor – dl. Gheorghe Frigioi -primarul comunei Crucea  
                 Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu Asociatia de 
Dezvoltare   a Serviciilor Sociale din Mediul Rural ;  
                            Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei Crucea; 

              Raport al comisiei juridic� ,de disciplin�, urbanism și amenajarea teritoriului pentru avizarea 
proiectului de hot�râre pentru avizarea proiectului de hotarare. 

 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-cilturale, invatamant, sanatate, familie si 
protectia copilului.                                                                                  

  
                                                                            PRIMAR,                                                                                                
                                                                   Gheorghe FRIGIOI 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 

 

A V I Z 

cu privire la legalitatea proiectelor de hotarare ce se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului local in 

sedinta extraordinara din data de 12.05.2014 

 

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

extraordinara din 12.05.2014,  am constatat urmatoarele: 

 

I Proiectul de hotarare privind  aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie 

bancara nr. 263/ 09.12.2011  emisa de  Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile 

Mici si Mijlocii, pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform contractului de finantare nr. 

C322010921400054 / 08.06.2010 incheiat intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si 

Comuna Crucea pentru finantarea proiectului integrat Imbunatatirea calitatii vietii pentru populatia rurala 

din comuna Crucea, judetul  Constanta, este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in conformitate 

cu: 

- Prevederile Legii 273 / 2006 privind finantele publice locale, art. 63, 

- Prevederile Hotararii Guvernului Nr. 1262 din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea 

unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare 

Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii 

economiei în zonele rurale  

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Crucea nr. 86/ 30.09.2011 privind aprobarea solicitarii  unei 

scrisori de garantare bancara in valoare de 5.447.200 lei de la Fondul National de Garantare a 

Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, in vederea finantarii obiectivelor derulata prin 

FEADR – masura 322 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Crucea nr. 88/ 31.10.2011 privind aprobarea valorii de 

investitie a proiectului integrat Imbunatatirea calitatii vietii pentru populatia rurala din Comuna Crucea 

, judetul Constanta, in urma finalizarii procedurilor de achizitii publice. 

- Procedurile de implementare a proiectelor finantate din Programul National de Dezvoltare Rurala, 

Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si 

populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale, 

- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea m, judetul Constanta   

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

art.45, alin 1, din Legea 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

II. Proiectul de hotarare  privind aprobarea incheierii unui accord de partenriat cu Asociatia de 

Dezvoltare  a serviciilor Sociale din Mediul Rural  este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in 

temeiul prevederilor art.36, alin(2) lit” b” coroborat cu alin.(4), lit.”e”, alin.(6) , lit.”a” , pct. 2), alin.7 



lit.”a”  si in limita competentei date art.45 alin. (2), lit.”f” din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

          

 

                         

 

                                    SECRETAR, 

 

                               Reveicuta GURGU 


