
 

  RROOMMÂÂNNIIAA  
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E A   NR. 15 
privind aprobarea proiectului „ Implementarea si certificarea Sistemului de 

Management al Calitatii in  localitati ale judetului Constanta” 
 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa 
extraordinară de lucru din data de 01.06. 2009; 

Având în vedere : 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate de domnul primar 

Frigioi Gheorghe, în calitatea sa de participant la proiectul al carui initiator este 
Consiliul Judetean Constanta ; 

- Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii; 

- Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional „ Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative”, Axa prioritară 2 „ Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării 
serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, Domeniul major de 
intervenţie 2.2 „ Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor”, Introducerea şi 
menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS ; 

-   Raportul compartimentului de contabilitate; 
-   Raportul Comisiei de specialitate economică-socială; 
-   Raportul Comisiei de specialitate juridică; 
-   Avizul de  legalitate al secretarului comunei; 
În temeiul prevederilor art.36, alin.(9) şi ale art. 45, alin.(2) din  Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. – Se aproba proiectul „ Implementarea si certificarea Sistemului de 
Management al Calitatii in localitati ale judetului Constanta”, proiect care va fi 
întocmit şi depus de catre Consiliul Judetean Constanta. 



  
Art.2. – Se aprobă partea de cofinanţarea din partea Consiliului Local Crucea 

stabilit  în procent de 2% din valoarea totală a proiectului pentru toate primăriile incluse 
în proiectul prevăzut la art.1. . 

Art.3. – Se împuterniceşte primarul comunei în vederea semnării acordului de 
parteneriat al cărui obiectiv este obţinerea de fonduri nermabursabile prin Programul 
Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative pentru proiectul „Implementarea si 
certificarea Sistemului de Management al Calitatii in localitati ale judetului 
Constanta”, 
           Prezenta hotărâre se comunică: 

- primarului comunei Crucea; 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa; 
- Consiliului Judeţean Constanţa. 

 
 

 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu_____voturi pentru,_____voturi contra 
si____abtineri. 
 
Crucea 01.06.2009    
 
NR.15 
 
 

  Presedinte de sedinta,                                                                  Contrasemnez,                                       

  Constantin Ioana                        Secretar,   
                                                                                                 Jiga Daniela                                
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