
 

 
                          ROMÂNIA 

                        JUDEŢUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 
 

                                                                                                   
        
 

H O T Ă R Â R E A   NR.85 

privind aprobarea realizării obiectivului” Amenajare locuri de joacă pentru copii 
in comuna Crucea, judeţul Constanţa”  

 
 

Consiliul Local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, în şedinţa ordinară din 
31.10.2016 ,  

Având in vedere: 
 - expunerea de motive prezentată de viceprimarul comunei , inregistrată sub 
nr. 406/RS/31.10.2016; 

            -     raportul  de specialitate înregistrat sub nr.5807/20.10.2016 ; 
       -   avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotărâre 

nr.402/RS/24.102016; 
       -  raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local pentru aviyarea proiectului 

de hotărâre inregistrat sub nr.407/RS/31.10.2016 ; 
        - prevederile art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

modificată şi completată ulterior, 
 In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2) ,lit.”c”coroborat cu alin 5) , art. 45 alin.3)  şi 

ale art.115 alin. 1” lit.” b”  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
 

 
                                              H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1 – Se aprobă realizarea obiectivului “ Amenajare locuri de joacă pentru copii în 
comuna Crucea, judeţul Constanţa”. 
 Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul comunei Crucea şi 
compartimentul contabilitate. 
 Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa, 
Primarului comunei  şi compartimentului contabilitate. 
 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de____voturi pentru 

___voturi împotrivă  şi ____ abţineri,din totalul de _____consilieri prezenţi din cei 
____consilieri în funcţie. 

 
Crucea – 31.10.2016 
 
              

                  PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                     Contrasemneaza,                         
                         Marian LEU                                                           SECRETAR,                    
                                                                                                     Reveicuta GURGU  



                          ROMÂNIA 

                        JUDEŢUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
 
 

Nr.406/RS/31.10.2016 

 

EXPUNERE   DE   MOTIVE 

 

Privind  aprobarea  realizării obiectivului” Amenajare locuri de joacă 

pentru copii in comuna Crucea, judeţul Constanţa”  

 

  

 

 

 

 In  comuna Crucea , in prezent,    nu sunt locuri de joaca pentru copii, 

amenajate corespunzator.  

Luand in considerare faptul ca  dezvoltarea in perspectiva  a comunei 

Crucea , presupune  si necesitatea imbunatatirii  conditiilor  si calitatii vietii  

pentru copiii din acest municipiu, prin crearea unui mediu propice in care acestia  

sa desfasoare activitati specifice varstei; 

Avand in vedere ca prin crearea  unor locuri de joaca amenajate 

corespunzator, copiii pot socializa, nu sunt expusi  riscului unor posibile 

accidente   si   sunt feriti  de poluarea fonica urbana, ce reprezinta o sursa de 

stress; 

Avand  in vedere ca odata cu amenajarea de locuri de joaca se are in vedere 

si factorul estetic pe care il presupune, toata aceasta activitate conducand la 

armonizarea peisajului in municipiul Pascani; 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (6) lit. a) di 

n Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Luand in considerare cele sus-mentionate, propun  spre dezbatere si 

aprobare Consiliului Local al comunei Crucea , Proiectul de hotarare 

privind realizării obiectivului” Amenajare locuri de joacă pentru copii in 

comuna Crucea, judeţul Constanţa”  

 

 

 

 

Viceprimar, 

Iulian Tudorache 



 

 
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

 
 

Nr.402/RS/24.10.2016 
 

AVIZ DE LEGALITATE 

dat conform art.117, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea realizării obiectivului” Amenajare locuri 

de joacă pentru copii in comuna Crucea, judeţul Constanţa”  
 
 

 
Competenta : art. 36, alin. 2) ,lit.”c”coroborat cu alin 5) , art. 45   şi ale art.115 alin. 

1” lit.” b”  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
 

Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit de  Raportul de specialitate  
înregistrat sub nr.5807/20.10.2016 ; 

 

 Dreptul material: Prevederile art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată ulterior ; 
 

 Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul cu votul majoritatii 

consilierilor locali în funcţie - art.45  , alin 2, li.a din Legea  nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Proiectul de hotărâre este legal şi propun înscrierea lui pe ordinea de zi a 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Crucea , judetul Constanta ,  din 
data de 31.10.2016 
 
 
 
 
Data: 24.10..2016                                                                          SECRETAR UAT , 

                        
                                                                                 Reveicuta GURGU  

 


