
 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

D I S P O Z I T I A    NR.96 

privind convocarea consilierilor locali in sedinta ordinara  

din 21 aprilie 2015 

 

             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 21.04.2015, ora 10,  in sala de sedinte a 

Consiliului local, avand pe ordinea de zi: 

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

al anului 2015; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe  

• Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Crucea 

nr.80/28.11.2014 privind aprobarea aderarii Comunei Crucea la teritoriul   Grupul de 

Actiune Locala  Dobrogea Centrala; 

  Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

• Proiect de hotarare privind numirea dirigintelui de santier pentru investitia derulata prin 

F.E.A.D.R  Masura 313 ,,Centrul local de informare turistică în comuna Crucea şi 

proximităţi; Dezvoltare şi marketing turistic,, 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

• Proiect de hotarere privind concesionarea prin negociere directa a unei suprafete  de 

teren intravilan; 

         Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

• Proiect de hotarare privind completarea, modificarea si actualizarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Crucea, judeţul Constanţa; 

 Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe. 

 

 

   Crucea ,15.04.2015 

 

              PRIMAR, 

Gheorhe  FRIGIOI                                                                   Avizez pentru legalitate, 

                                                                                                                  SECRETAR, 

                                                                                                       Reveicuta GURGU 



 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI 

SEDINTA ORDINARA DIN 21 aprilie 2015 

 

 

 

1. Expunere de motive la Proiectul de hotarare  privind aprobarea contului de 

executie bugetara pentru trimestrul I al anului 2015; 

   Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe     

Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de executie bugetara pentru 

trimestrul I al anului 2015; 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

  Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

 

2.  Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii 

Consiliului Local Crucea nr.80/28.11.2014 de  aprobare a aderarii Comunei Crucea la 

teritoriul   Grupul de Actiune Locala  Dobrogea Centrala; 

  Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe     

       Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Crucea 

nr.80/28.11.2014 privind aprobarea aderarii Comunei Crucea la teritoriul   Grupul de 

Actiune Locala  Dobrogea Centrala; 

  Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

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

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

 

3.Expunere de motive la Proiecul de hotarare privind numirea dirigintelui de santier 

pentru investitia derulata prin F.E.A.D.R  Masura 313 ,,Centrul local de informare turistică în 

comuna Crucea şi proximităţi; Dezvoltare şi marketing turistic,, 

            Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe    

  Proiect de hotarare privind numirea dirigintelui de santier pentru investitia derulata 

prin F.E.A.D.R  Masura 313 ,,Centrul local de informare turistică în comuna Crucea şi 

proximităţi; Dezvoltare şi marketing turistic,, 

Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

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;  



 

4. Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind concesionarea prin negociere 

directa a unei suprafete  de teren intravilan; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe    

               Proiect de hotarere privind concesionarea prin negociere directa a unei suprafete  

de teren intravilan; 

         Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe 

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;  

 

     5. Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind completarea, modificarea si 

actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Crucea, 

judeţul Constanţa; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe    

Proiect de hotarare privind completarea, modificarea si actualizarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al Comunei Crucea, judeţul Constanţa; 

 Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 

A V I Z  D E  L E G A L I T A T E  

Subsemnata Gurgu Reveicuţa, secretarul comunei Crucea, judeţul Constanţa analizând 

proiectele de hotărâre, iniţiate de domnul primar Frigioi Gheorghe, in conformitate cu 

prevederile art. 47 si art. 117 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare propun Consiliului Local Crucea analiza şi 

adoptarea acestora. 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind aprobarea contului de 

executie bugetara pentru trimestrul I al anului 2015, fiind initiat in conformitate cu 

prevederile art.49,alin. 12), art.73 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 

locale , cu modificarile si completarile ulterioare si in limita competentei date de prevederile 

art.36 alin.2) lit.b coroborat cu alin.4) lit.a si ale art.45 alin.2) lit.a din Legea nr. 215 / 2001 

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

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind modificarea Hotararii 

Consiliului Local Crucea nr.80/28.11.2014 privind aprobarea aderarii Comunei Crucea la

teritoriul   Grupul de Actiune Locala  Dobrogea Centrala fiind initia in conformitate cu 

prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii , cu 

modificarile si completarile ulterioare;Ghidului Solicitantului Masura 19- Submasura 19.1 

pentru participarea la Programul de Dezvoltare Rurala 2014-20120 , axa LEADER , prin care 

orasele mici si comunele sunt incurajate sa colaboreze in scopul dezvoltarii economice 

locale;Art.14 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare si in limita competentei date de  prevederile 

art.36,alin.7 din  Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind numirea dirigintelui de santier 

pentru investitia derulata prin F.E.A.D.R  Masura 313 ,,Centrul local de informare turistică în comuna 

Crucea şi proximităţi; Dezvoltare şi marketing turistic,,fiind initiat in conformitate cu procedurile de 

implementare a proiectelor finantate din  Programul National de Dezvoltare Rurala Masura 

313 ,,Incurajarea activităţilor turistice,,si in limita competentei date de art. 45, alineatul 1 din 

Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind concesionarea prin 

negociere directa a unei suprafete  de teren intravilan fiind initiat in conformitate cu 

prevederile art.123 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;prevederile Legii nr.50/1991 , 

republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si in limita competentei 

date de prevederile  art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata,cu modificarile si completarile ulterioare. 

• Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind completarea, modificarea 

si actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Crucea, 

judeţul Constanţa. 


