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HOTARAREA nr.30 

privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii  

“RENOVAREA SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI CRUCEA, JUDETUL 

CONSTANTA” si a indicatorilor economici  

Consiliul Local  al comunei CRUCEA, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara, astazi 

14.04.2014, 

Luand in dezbatere: 

• Expunerea de motive a dlui Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea, privind necesitatea si 

oportunitatea investitiei RENOVAREA SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI CRUCEA, 

JUDETUL CONSTANTA; 

• Raportul comisiilor de specialitate  juridical si de amenajarea teritoriului si a comisiei pentru 

agricultura , activitati economic-financiare , protectia mediului si turism   

Avand in vedere: 

• prevederile art. 44 (1) din Legea  nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 

• prevederile H.G. nr. 28 din 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de intervent;i. 

• Instrucţiuni din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului 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; 

•  procedurile de accesare a fondurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala si 

prevederile Ghidului Solicitantului pentru Masura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale”. 

• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea, judetul Constanta; 
 

In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit. d si ale art. 45 alin 1 din Legea nr. 215 / 2001 

privind administratia publica locala, republicata, 

HOTARASTE: 

Art. 1 - Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii” RENOVAREA SEDIULUI 

PRIMARIEI COMUNEI CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA”, si a indicatorilor economici.  

Art. 2 – Investitia ce face obiectul studiului de fezabilitate mentionat la art. 1 va fi înaintata spre 

finanţarea din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa IV LEADER, în cadrul apelului de 

selecţie lansat de Grupul de Acţiune Dobrogea Centrala Sud, Măsura 41.322 „Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea 

în valoare a moştenirii rurale”. 



Art. 3 - Indicatorii tehnico-economici aferenti investiei RENOVAREA SEDIULUI PRIMARIEI 

COMUNEI CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA sunt detaliati in anexa nr. 1 ce face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art. 4 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor abilitate pentru ducere la 

indeplinire  si Institutiei Prefectului Judetului Constanta 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată, cu un număr de ..... voturi pentru, ..... voturi contra, ..... 

abţineri din numărul total de .......  consilieri în funcţie. 

 

CRUCEA, -14 .04.2014 

 

 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA  ,                                                           Contrasemnez, 

          Gheorghe SANDU                                                                         SECRETAR, 

                                                                                                           Reveicuta GURGU 


