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D I S P O Z I T I A    NR.237 
privind convocarea consilierilor locali in sedinta ordinara  

din 30.09.2016 
 

 
             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 30.09.2016, ora 9,  in sala de sedinte a Consiliului local, avand 
pe ordinea de zi: 

 
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 ; 

 Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru 

anul 2017; 
  Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

3. Proiect de hotarare privind   actualizarea nomenclatorului stradal al comunei Crucea; 
                      Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

4.  Proiect de hotarare aprobarea constituirii dreptului de uz si servitude  cu titlu gratuit 
in favoarea lui SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA  prin Parohia Romano-Catolica 
Mihail Kogalniceanu; 
  Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

5. Proiect de hotarare aprobarea constituirii dreptului de uz si servitude  cu titlu gratuit 
in favoarea lui SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, , prin domnul Chirita Viorel;
 Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

6. Proiect de hotarare privind acordarea unor ajutoare financiare; 
           Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

7. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare; 
            Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

8. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului  comunei Crucea, judetul 
Constanta in cadrul Adunarii Generale  a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
“DOBROGEA “ Constanta; 
  Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

9. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului bunurilor apartinand 
domeniului privat al Comunei Crucea; 
  Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   



10. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a suprafetei de 
2712  mp teren intravilan, situat in Baltagesti,  strada Dunarii, nr.6, comuna Crucea, 
judetul Constanta ; 
          Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

11. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor suprafete de  
teren intravilan, proprietate privata a comunei Crucea . 
           Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

12. Diverse . 
 
 

 

Crucea,  22.09.2016 

 

 
 

                  PRIMAR, 
   Gheorghe FRIGIOI                                                           Avizez pentru legalitate, 
                                                                                                          SECRETAR,                    
                                                                                                    Reveicuta GURGU  
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                                                   ORDINE DE ZI  

               SEDINTA ORDINARA 30 SEPTEMBRIE 2016 

                                                

 
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 ; 

 Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru 

anul 2017; 
  Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

3. Proiect de hotarare privind   actualizarea nomenclatorului stradal al comunei Crucea; 
                      Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

4.  Proiect de hotarare aprobarea constituirii dreptului de uz si servitude  cu titlu gratuit 
in favoarea lui SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA  prin Parohia Romano-Catolica 
Mihail Kogalniceanu; 
  Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

5. Proiect de hotarare aprobarea constituirii dreptului de uz si servitude  cu titlu gratuit 
in favoarea lui SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, , prin domnul Chirita Viorel;
 Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

6. Proiect de hotarare privind acordarea unor ajutoare financiare; 
           Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

7. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare; 
            Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

8. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului  comunei Crucea, judetul 
Constanta in cadrul Adunarii Generale  a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
“DOBROGEA “ Constanta; 
  Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

9. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului bunurilor apartinand 
domeniului privat al Comunei Crucea; 
  Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

10. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a suprafetei de 
2712  mp teren intravilan , situat in Baltagesti ,  strada Dunarii , nr.6, comuna Crucea, 
judetul Constanta ; 
          Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

11. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor suprafete de  
teren intravilan, proprietate privata a comunei Crucea . 
           Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

12. Diverse . 
 
 

                                               PRIMAR, 

                                         Gheorghe FRIGIOI 
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CONVOCATOR 

 

 

Nr.5323/22.09.2016 

 

Domnule(a) consilier  

  

  In conformitate cu prevederile Dispozitiei primarului nr.237/22.09.2016 si a 

prevederilor art.117, lit.f din Legea nr.215/2001, republicata, sunteti convocat(a) sa luati parte 

la sedinta ordinara a Consiliului local din data de 30.09.2016, ora 9,00,  in sala de sedinte a 

Consiliului local, avand urmatoarea ordine de zi :   

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 ; 

Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

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

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru 

anul 2017; 

 Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

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

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

 Raport al comisie juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului pentru 

avizarea proiectului de hotarare; 

3. Proiect de hotarare privind   actualizarea nomenclatorului stradal al comunei Crucea; 

Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

 Raport al comisie juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului pentru 

avizarea proiectului de hotarare; 

4.  Proiect de hotarare aprobarea constituirii dreptului de uz si servitude  cu titlu gratuit 

in favoarea lui SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA  prin Parohia Romano-Catolica 

Mihail Kogalniceanu; 

Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

 Raport al comisie juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului pentru 

avizarea proiectului de hotarare; 

5. Proiect de hotarare aprobarea constituirii dreptului de uz si servitude  cu titlu gratuit in 

favoarea lui SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, , prin domnul Chirita Viorel; 

Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

 Raport al comisie juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului pentru 

avizarea proiectului de hotarare; 

6. Proiect de hotarare privind acordarea unor ajutoare financiare; 

Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

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

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

 Raportul comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, invatamant, sanatate, 

familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare; 

7. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare; 

Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   



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

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

 Raportul comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, invatamant, sanatate, 

familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare; 

8. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului  comunei Crucea, judetul 

Constanta in cadrul Adunarii Generale  a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

“DOBROGEA “ Constanta; 

Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

 Raport al comisie juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului pentru 

avizarea proiectului de hotarare; 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului bunurilor apartinand 

domeniului privat al Comunei Crucea; 

Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

 Raport al comisie juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului pentru 

avizarea proiectului de hotarare; 

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

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

10. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a suprafetei de 

2712  mp teren intravilan , situat in Baltagesti ,  strada Dunarii , nr.6, comuna Crucea, judetul 

Constanta ; 

Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

 Raport al comisie juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului pentru 

avizarea proiectului de hotarare; 

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

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

11. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor suprafete de  

teren intravilan, proprietate privata a comunei Crucea . 

Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

 Raport al comisie juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului pentru 

avizarea proiectului de hotarare; 

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

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

12. Diverse . 

 

 

           Comisiile de specialitate vor depune amendamente sau propuneri de modificare a 

continutului proiectelor de hotarare la secretarul comunei pana la data de 29 septembrie 2016.  

           Tot la aceeasi data, comisiile de specialitate vor prezenta raportul de avizare pentru 

fiecare proiect de hotarare daca, in urma analizei realizate in cadrul  sedintelor de comisie,  

rezulta ca proiectele de hotarare intrunesc conditiile de legalitate si oportunitate . 

 

                       

                                                              PRIMAR, 

                                                    Gheorghe FRIGIOI 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


