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  Incheiat astazi , 14 aprilie  2014,  in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Crucea. 
             Presedintele de sedinta , domnul   consilier Sandu Gheorghe  , declara deschise lucrarile 
sedintei si  anunta ca la acestea participa 11 consilieri din cei 12 in functie  , doamna consilier  Popa 
Victorita nefiind prezenta. 

In conformitate cu prevederile art.43,pct.5 din Legea nr.215/2001, inainte de inceperea sedintei s-a pus 

la dispozitie procesul  verbal al ultimiei  sedinte,  care a fost aprobat in unanimitate. 
            Se da cuvantul domnului primar – Frigioi Gheorghe, pentru a prezenta ordinea de zi a 
sedintei. 
            Domnul primar prezinta ordinea de zi a sedintei, fara modificari .  
            Cu  9 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobata. 
 

        In continuare, presedintele de sedinta anunta ca sedinta 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. 

        Dupa prezentare , ordinea de zi a fost supusa la vot si aprobata cu 11 voturi pentru. 
I se  da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarare 
privind rectificarea   bugetului  local pe anul 2014.  
          Se prezinta raportul  comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-
financiare, protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare. 

         Trecandu-se la discutii, domnisoara consilioer intreaba daca sumele cu care s-a contribuit 
pentru cadorile de Pasti sunt din capitolu Asistenta sociala, lucru confirmat de doamna inspector 
contabil, Diaconu Dorina , prezenta la lucrarile sedintei. 

          Deoarece nu s-a mai inscris nimeni la cuvant , proiectul de hotarare a fost supus votului si 
aprobat in unanimitate. 

          Domnul presedinte de sedinta , da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotarare privind aprobarea  aderarii unor unitati administrativ teritoriale  la 

Asociatia  de Dezvoltare Intercomunitara „Apa - Canal” Constanta; 

Presedintele comisiei de specialitate comisiei de specialitate juridica si de disciplina, 

amenajarea  teritoriului si urbanism prezinta raportul cu privire la avizarea proiectului de hotarare. 

Nefiind discutii,se trece la vot.Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate . 

             In continuare, domnul primar, la invitatia domnului presedinte de sedinta , prezinta expunerea 

de motive la la proiectul de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren 

proprietatea  comunei  Crucea , Manastirii „ Sfanta Cruce”. 

 Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate comisiei de specialitate juridica si de 

disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea 

proiectului de hotarare. 

La discutii se inscrie domnisoara consilier, Constantin Ioana, care intreaba cum se va folosi 

acest teren. 

Domnul primar ii raspunde ca acesta , dupa cum a fost informat de maica stareta a manastirii, 

va fi destinat unui cimitir al calugarilor. 

Se supune la vot, proiectul de hotarare fiind aprobat cu 11 voturi pentru. 

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

actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Crucea, Judetul Constanta ,a fost 

motivat de domnul primar prin expunerea sa. 



 Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate comisiei de specialitate juridica si de 

disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea 

proiectului de hotarare. 

Se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate comisiei de specialitate pentru activitati 

social-culturale, invatamant, sanatate, familie si protectia copilului pentru a prezenta raportul cu privire 

la avizarea proiectului de hotarare. 

Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de 

hotarare. 

Nu s-a inscris nimeni a cuvant. 

            Se supune la vot spre aprobare proiectul de hotarare. Cc 11 voturi pentru,  proiectul de 

hotarare a fost aprobat. 

            In continuare, domnul primar Gheorghe Frigiioi, prezinta expunerea de motive la proiectul de 

hotarare privind  actualizarea Planului de evacuare in situatii de urgenta al comunei Crucea . 

  Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate comisiei de specialitate juridica si de 

disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea 

proiectului de hotarare. 

Se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate comisiei de specialitate pentru activitati 

social-culturale, invatamant, sanatate, familie si protectia copilului pentru a prezenta raportul cu privire 

la avizarea proiectului de hotarare. 

Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de 

hotarare. 

Nu s-a inscris nimeni a cuvant. 

            Se supune la vot spre aprobare proiectul de hotarare. Cc 11 voturi pentru,  proiectul de 

hotarare a fost aprobat. 

            Domnul consilier , Sandu Gheorghe, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar 

pentru a prezenta expunerea de motive proiectul de hotarare privind organizarea şi stabilirea unor 

reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor pe raza comunei Crucea , corelate cu nivelul 

şi natura riscurilor locale. 

   Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate comisiei de specialitate juridica si de 

disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea 

proiectului de hotarare. 

Se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate comisiei de specialitate pentru activitati 

social-culturale, invatamant, sanatate, familie si protectia copilului pentru a prezenta raportul cu privire 

la avizarea proiectului de hotarare. 

Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de 

hotarare. 

La discutii, domnul consilier ,Dobrin Iosif, intervine cu observatia urmatoare: 

  „ La tabelul cu stocul de mijloace si materiale de aparare impotriva incendiilor existenta, 

modul in care se acopera deficitul din disponibilitai locale si cu sprijin de la Comitetul Judetean pentru 

Situatii de Urgenta , prea multe mijloace , care sunt in deficit,  sunt in sarcina Comitetului Judetean”. 

Dumnealui propune ca aceasta situatie sa fie modificata , deficitul sa fie asigurat si de la populatie  , de 

la agentii economici.Propunerea domnului consilier Dobrin  a fost apreciata pozitiv si de ceilalti domni 

consilieri , secretarul comunei urmand a face modificarile respective . 

Domnul primar , cu permisiunea presedintelui de sedinta, intervine amintind domnilor 

consilieri de existenta unei brosuri ce cuprinde masuri de protectie cuvila in caz de dezastre, brosura ce 

a fost editata cu ani in urma. Dumnealui propune ca acest material sa fie reeditat , tinand cont e 

modificarile legislative , si  popularizat. 

In afara altor  discutii ,proiectul fiind supus aprobarii . Cu 11 voturi pentru , proiectul a fost 

aprobat. 

In continuare, domnul primar cere permisiunea presedintelui de sedinta, ca expunerea de motive la 

proiectul de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la 

RENOVAREA SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA” si a 

indicatorilor economici, sa fie prezentata de doamna inspector  urbanism, Balan Lacramioara. 



   Dupa expunerea  de motive , s-a prezentat raportul de avizare a proiectului de hotarare de 

catre presedintele comisiei de specialitate comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  

teritoriului si urbanism  si de presedintele comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati 

economic-financiare, protectia mediului si turism. 

La discutii s-a inscris domnul consilier, Iosif Dobrin. 

Acesta isi exprima nedumerirea in ceea ce priveste prezentarea sumelor care sunt ori in mii lei 

ori in Euro. 

Doamna inspector ii raspunde ca sunt sume separate , cea exprimata in mii lei are alaturat 

echivalentul in Euro. 

Domnul primar intervine si subliniaza ca aceste cifre sunt propuse de proiectant , se incadreaza 

in plafonul de cheltuieli al proiectului  pe care il vom derula prin GAL si vor fi verificate temeinic de 

C.P.D.R.P. 

Domnul consilier , Vasile Gheorghe, intreaba de ce nu se acceseaza fonduri si pentru drumuri. 

Se da exmplu , drumului de la comuna Horia , ce se va reabilita prin fonduri europene , dar numai pana 

la hotar cu UAT Crucea., drum care practic nu prea este circulat. 

Domnul primar raspunde ca accesare fondurilor europene se poate face pentru investitii care 

intr-adevar sunt folositoare. 

In ceea ce priveste drumul comunal ce leaga DN2A de satul crisan, drum reabilitat de catre 

RAJDP , domnul primar informeaza consilierii ca , in urma procesului verbal de receptie a lucrarilor , 

s-a constata existenta unor deteriorari in carosabil. Remedierea acestei situatii in cel mai scurt timp  a 

fost solicitata prin numeroase adrese  transmise catre RAJDP. 

In continuare , domnul presedinte de sedinta , Sandu Gheorghe , face obserbvatia, ca placare 

exteriorului cladirii primariei, se va face cu material de grosime prea mica. Doamna inspector Balan 

intervine , specificand ca este o eroare de lectura a expunerii de motive. 

Se supune la vot, proiectul de hotarare fiind aprobat in unanimitate. 

              Se da cuvantul domnului primar, Gheorghe Frigioi , pentru a prezenta expunerea de motive la 

proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar. 

Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de 

hotarare. 

Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate comisiei de specialitate pentru activitati 

social-culturale, invatamant, sanatate, familie si protectia copilului pentru a prezenta raportul cu privire 

la avizarea proiectului de hotarare. 

La discutii, domnisoara consilier  Constantin Ioana, propune acordare ajutorului de urgenta 

pentru o perioada de 6 luni si nu de 12 cum este propus in proiect, urmand a se monitoriza evlolutia 

bolii . 

Se face obsevati ca referatul de prezentare a bolii copilului respectiv , nu este inaintat de un 

medic specialist ci de medicul de familie. 

Domnul primar intervine, spunand ca a merge la medicul specialist , familia trebuie sprijinita 

financiar , iar suma este propusa de de asistentul social in urma anchetei efectuate la domiciliu. 

Se trece la vot , toti consilierii prezenti aproband proiectul de hotarare. 

Domnul primar  prezinta urmatorul punct pe ordinea de zi , expunerea de motive la proiectul de 

hotarare privind aprobarea concesionarii prin negociere directa a unor suprafete de teren intravilan. 

Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de 

hotarare. 

Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate comisiei de specialitate juridica si de 

disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea 

proiectului de hotarare.   

Se trece la discutii. Domnul consilier ,Vasile Gheorghe , se inscrie la cuvant exprimandu-si 

dezacordul cu privire la concesionare suprafetei de aproximativ trei hectare , teren intravilan, domnului 

Graniceru Iancu, in satul Crisan, in situatia in care acesta detine in proprietate niste ruine, neavand nici 

un fel de activitate  care sa aduca venituri la bugetul local. 

Cu aceasta parere au fost de acord si ceilalti consilieri. 

Tot in acest  proiect de hotarare se propune concesionarea catre Dinu Valentina II a terenului 

aferent magazinului mixt din satul Crucea, teren apartinand domeniului public al comunei. 



Domnul consilier Iosif Dobrin , intervine  cu observatia ca aceste puncte trebuia prinse  in 

proiecte de hotarare distincte . 

Asadar, la propunerea domnului primar, in sedinta ordinara urmatoare, se va analiza proiectul 

de hotarare cu propunerea de concesionare catre Dinu Valentina II a terenului aferentmagazinului , 

concesionare care se va face pe toata durata constructiei. 

Cele mentionate au fost votate in unanimitate. 

  Ultimul punct pe ordinea de zi a fost prezentat de domnul primar , si anume, expunerea de 

motive la proiectul de hotarare privind aprobarea donarii unei sume de bani pentru sectia pediatrie a 

Spitalului Orasenesc Harsova. 
Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de 

hotarare. 

 Se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate comisiei de specialitate pentru activitati 

social-culturale, invatamant, sanatate, familie si protectia copilului pentru a prezenta raportul cu privire 

la avizarea proiectului de hotarare. 

             Cum nu au fost discutii, se trece la vot , proiectul fiind aprobat in unanimitate. 

            Ordinea de zi fiind epuizata, presedintele de sedinta , declara inchise lucrarile sedintei. 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                               SECRETAR, 

 

       Sandu GHEORGHE                                                                 Reveicuta GURGU 


