
 

 

 

 

  JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

P R O C E S  -  V E R B A L   

 

 Incheiat astazi , 30.01.2015,  in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei 

Crucea. 

               Presedintele de sedinta , domnul consilier Dragan Dorel, declara deschise lucrarile 

sedintei anuntand ca  la aceasta sunt prezenti 10 consilieri din totalul de 12,  absenti fiind 

domnul consilier Sandu Gheorghe  si domnul Vasile Gheorghe. 

             Anunta ca , inainte de inceperea sedintei  , Tudorache Iulian , Leu Marian, si Costin 

Vasilica , crescatori de animale din comuna , si-au exprimat dorinta , prin solicitarea 

inregistrata cu nr.419/30.01.2015 de a prezenta consiliului local unele considerente privind 

organizarea pasunatului  . 

           Domnii consilieri au fost de acord ca la inceputul sedintei , acestia sa-si prezinte 

punctule de vedere. 

            Domnul Tudorache Iulian  a facut referire la proiectul de hotarare privind inchirierea 

pajistilor, initiat de primarul comunei Crucea , domnul Gheorghe Frigioi , dupa cum 

urmeaza: 

- Considera ca organizarea unei licitatii pentru inchirierea pajistilor este 

discriminatorie deoarece este posibil ca un singur crescator de animale care detine mii de 

capete sa ocupe toata suprafata , iar cei care au un numar mic sa nu reuseasca sa obtina 

terenul necesar; 

            Domnul consilier, Iosif Dobrin, intervine spunand ca pasunea comunei este alcatuita 

din multe parcele de dimensiuni diferite ,  astfel ca obtinerea unei suprafete de catre un 

crescator cu animale putine nu ar fi imposibila. De altfel, acestia , pe timpul verii , se grupeza  

in carduri , pasunatul facandu-se cu un  numar mai mare de capete. 

- Tudorache Iulian propune , in acest sens, impartirea pasunii in doua, apelandu-se la 

drept de preemptiune ;  

            I se raspunde ca dreptul de preemptiune nu apare in legislatia privind procedura de 

inchiriere/ concesionare a pajistilorapartinand domeniului privat al comunei . 

- Considera ca la aprobarea unui astfel de proiect de hotarare sa nu participe si sa nu 

voteze consilieri care au interese in acest sens , si care sunt , dupa parerea dumnealui, in 

incompatibilitate; 

- Considera ca incarcatura de 0,3UVM/ha este mare in toate zilele perioadei de 

pasunat. 

                Domnul consilier Dobrin Iosif, intervine spunand ca aceasta incarcatura este 

impusa in cadrul obligatiilor cuprinse in contractul-cadru aprobat prin  Ordinul comun 

nr.407/2.051/2013  



- Considera ca este ilegal si  in detrimentul crescatorilor de animale din comuna sa se 

inchirieze pasuni si crescatorilor din localitati limitrofe; 

           Domnul consilier , Iosif Dobrin , intervine cu precizarea ca in proiectul de hotarare , 

acest lucru este conditionat de existenta excedentului de pasune. 

In acest timp , domnul consilier Vasile Gheorghe isi face cunoscuta prezenta la 

lucrarile sedintei , cu scuzele de rigoare pentru intarziere. 

               In continuare , ia cuvantul numitul Leu Marian care isi exprima nemultumirea fata 

de felul in care unii crescatori inteleg sa pasuneze fara sa respecte hotararea consiliului local 

pentru organizarea pasunatului, reprosand autoritatilor ca nu  ia nici o masura impotriva 

acestora.Pasunatul  in perioada interzisa  duce la degradarea pajistii, astfel incat aceasta , in 

timpul verii , cand este si seceta,  nu poate asigura minimul necesar de iarba.De aceea 

dumnealui a solicitat inchirierea unei suprafete de pasuni in nume propriu. 

 Domnul  Butoi Ion ,viceprimarul comunei, intervine cu promisiunea de a interveni 

pentru stoparea acestui lucru impreuna cu toti ceilalti care au responsabilitati in acest sens  

           In continuare, primarul comunei , domnul Frigioi Gheorghe ia cuvantul spunand ca 

intotdeauna si-a dorit ca toti cei care cresc animale, mai multe sau mai putine, sa poata 

beneficia de pasunat in voie ,fara impunerea unor obligatii care decurg din proceduri privind 

inchirierea sau concesionarea  pajistilor comunei.Atrage atentia ca existenta cererilor de 

inchiriere pasune ale crescatorilor de animale obliga autoritatile locale sa aprobe proceduri 

conform legislatiei in vigoare, mai précis OUG 34/2013 si metogdologia de aplicarea acesteia 

Proiectul de hotarare privind inchirerea pajistilor a fost initiat in acest sens  iar dupa ce va fi 

aprobat va fi inaintan Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru controlul legalitatii 

acestuia. 

            Dumnealui atrage atentia ca , pentru cei care vor inchiria pasune , exista drepturi dar 

si obligatii pe care trebuie sa le respecte avand in vedere ca vor incheia un 

contract.Urmatorul pas, spune primarul comunei , este acela de a masura cu exactitate 

suprafetele de pasune cu ajutorul specialistilor , astfel incat sa se poata realiza in cel mai 

scurt timp amenajamentul pastoral de catre specialist  in domeniu.Pana atunci , pasunatul 

se va face  cu respectarea prevederilor hotararii consiliului local de organizare a pasunatului. 

         Acestea fiind zise, presedintele de sedinta  anunta incheierea dezbaterii multumind 

crescatorilor de animale pentru prezenta lor.               

              In continuare , presedintele de sedinta , domnul consilier  Dagan Dorel , se adreseaza 

domnilor consilieri spunandu-le ca, inainte de inceperea sedintei, s-a pus la dispozitie 

procesul  verbal al ultimei  sedinte, in conformitate cu prevederile art.43,pct.5 din Legea 

nr.215/2001. si intreaba daca sunt observatii in legatura cu acesta. 

 Nu sunt observatii in legatura cu cele consemnate in procesul verbal. 

 Se supune spre aprobare continutul procesului  verbal. Cu 11 voturi pentru, procesul 

verbal a fost aprobat. 

 Presedintele de sedinta anunta ca aceasta 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.  

            Se supune la vot ordinea de zi  suplimentata cu un punct , si anume , Proiectul de 

hotarare privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare bancara in valoare de 

366.243,24 lei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M.(FNGCIMM), in 



vederea finantarii obiectivelor derulate prin P.N.D.R .Ordinea de zi a fost aprobata in 

unanimitate. 

          Avand in vedere discutiile anterioare inceperii sedintei, a fost supus dezbaterii mai 

intai Proiectul de hotarare privind  aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din 

proprietatea privata a comunei Crucea, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, 

aprobarea Regulamentului procedurii de licitaţie, Documentaţiei de atribuire, Caietului de 

sarcini, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, Contractului de închiriere – model 

cadru, în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajistilor aflate în proprietatea 

privată a comunei Crucea, al saptelea punct pe ordinea de zi . 

              Domnul primar, Gheorghe Frigioi, prezinta expunerea de motive dupa care , comisia 

de specialitate pentru agricultura prezinta raportul de avizare a proiectului de hotarare. 

         Deoarece niciun consilier nu a luat cuvantul , presedintele de sedinta supune la vot 

proiectul de hotarare in forma prezentata , acesta fiind aprobat in unanimitate. 

        Expunerea de motive la  Proiectul  de hotarare  privind aprobarea contului de executie 

bugetara al anului 2014 este prezentata de domnul primar. 

       Avand in vedere avizul comisie de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism si faptul ca nu au fost discutii , se trece la vot,   

proiectul fiind aprobat cu 11 voturi pentru . 

       La invitatia presedintelui de sedinta , primarul comunei prezinta expunerea de motive la  

Proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului  rezultat la incheierea 

exercitiului  bugetar al anului 2014. Primeste avizarea comisiei de specialitate pentru  

agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului si turism. 

     Se trece la discutii. Domnisoara consilier Constantin Ioana intreaba daca suma totala a 

excedentului rezulta din cumularea excedentelor din 2013 si 2014. Domnul Primar ii 

confirma. 

      Ne mai fiind alte discutii se trece la vot , proiectul de hotarare fiind aprobat in 

unanimitate. 

      In continuare , primarul comunei prezinta expunerea de motive la al treilea punct pe 

odinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii inventarului bunurilor ce 

apartin domeniului privat al Comunei Crucea, Judetul Constanta .   

Se prezinta raportul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism  si al comisiei de specialitate juridica si de disciplina, 

amenajarea  teritoriului si urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare. 

 Se trece la discutii. Domnul consilier Vasile Gheorghe se inscrie la cuvant . Acesta 

spune ca nu este de acord ca terenurile din zona satului Crisan sa aiba aceeasi valoare cu 

cele din zona satului Crucea, deoarece acestea nu corespund calitativ. 

            Domnul primar intervine spunand ca s-a procedat  la folosirea valorilor cuprinse in  

grila notarilor publici din judetul Constanta pentru anul 2014,  deoarece aceste terenuri 

apareau in inventarul domeniului privat al comunei cu valori care nu au mai fost actualizate 

de mult timp . Mentioneaza ca , in cazul unor eventuale instrainari ,aceste terenuri vor fi 

evaluate de catre un evaluator autorizat care va stabili pretul de piata . 

 Ne mai fiind discutii , se trece la vot . Proiectul de hotrare a fost aprobat cu 11 voturi 

pentru. 

           Urmatorul punct pe ordinea de zi, Proiect de hotarare privind aprobarea Planului 

anual de actiuni si lucrari  de interes local pe anul 2015 ,  conform Legii nr.416/2001 privind 



venitul minim garantat , cu modificarile si completarile   ulterioare  a fost aprobat in 

unanimitate cu  forma propusa ,  in urma prezentarii expunerii de motive a primarului 

comunei, a avizului comisiilor de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism si pentru  activitati social-culturale, invatamant, 

sanatate, familie si protectia copilului pentru  avizarea proiectului de hotarare. 

 Presedintele de sedinta, consilier Dragan Dorel, invita in continuare pe primarul 

comunei sa prezinte expunerea de motive la Proiectul  de hotarare privind aprobarea  

vanzarii prin negociere directa a  unor suprafete de teren intraviln apartinand domeniului 

privat al Comunei Crucea, Judetul Constanta. 

          Deoarece nimeni nu s-a inscris la cuvant , dupa prezentarea raportului comisiilor de 

specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului si turism si 

juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism pentru avizarea proiectului de 

hotarare pentru avizarea proiectului de hotarare, proiectul a fost aprobat in unanimitate. 

        In continuare, domnul Gheorghe Frigioi , primarul comunei prezinta expunerea de 

motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea unui ajutor de inmormantare domnului 

Onica Ion.             

        Se prezinta raportul de avizare a proiectului de catre comisiile de specialitate pentru 

agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului si turism si pentru  activitati 

social-culturale, invatamant, sanatate, familie si protectia copilului. 

          Deoarece nu au fost discutii, se trece la vot , ajutorul financiar pentru domnul Onica 

Ion find aprobat cu 11 voturi pentru. 

        Ultimul punct pe ordinea de zi- Proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii unei 

scrisori de garantare bancara in valoare de 366.243,24 lei de la Fondul National de 

Garantare a Creditelor pentru I.M.M.(FNGCIMM), in vederea finantarii obiectivelor derulate 

prin P.N.D.R-  a fost prezentat de domnul Gheorghe Frigioi . 

          Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism prezinta raportul pentru avizarea proiectului de hotarare. 

           Intrucat toti consilierii au fost de accord cu importanta derularii in bune conditii a 

investitei respective , proiectul de hotararea fost aprobat in unanimitate. 

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

multumind  doamnelor  si domnilor consilieri pentru participare.  

 

                         Presedinte de sedinta,                                                            Secretar, 

                      Dragan Dorel                                                                       Reveicuta Gurgu      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


