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  Incheiat astazi, 29.07.2016 ,  in sedinta ordinara  a  Consiliului local al comunei Crucea. 

             Presedintele de sedinta , domnul consilier Stanescu Constantin  ,   declara deschise 

lucrarile sedintei anuntand ca  la aceasta participa  12 consilieri din totalul de 13 in functie. 

            In continuare , presedintele de sedinta  se adreseaza consilierilor 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 12 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 si invita pe primarul comunei,  domnul Frigioi 

Gheorghe  ,  sa prezinte ordinea de zi. 

Primarul comunei Crucea, domnul Frigioi Gheorghe anunta ca ordinea de zi a fost 

suplimentatat cu trei  proiecte de hotarare , si anume: 

 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului 

Dobrin Iosif; 

 Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitie”  AMENAJARE 

TEREN DE SPORT LOCALITATEA CRUCEA, COMUNA CRUCEA JUDETUL 

CONSTANTA “; 

 Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitie” 

REABILITAREA UNUI FOST IMOBIL DIN LOCALITATEA BĂLTĂGEŞTI CU 

DESTINAŢIA “ SALĂ DE FESTIVITĂŢI” , COMUNA CRUCEA, JUDEŢUL 

CONSTANŢA”. 

                   

      Ordinea de zi se supune la vot si este aprobata in unanimitate. 

 Presedintele de sedinta, domnul consilier Stanescu , solicita prezentarea expunerii de 

motive la primul proiect inscris pe ordinea de zi ,  Proiect de hotarare privind    aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Crucea , judetul 

Constanta. 

 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 juridica si de disciplina , urbanism 

si amenajarea teritoriului pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de 

hotarare. 



 Se da cuvantul comisiei pentru activitati social-culturale, invatamant , sanatate , familie 

si protectia copilului pentru prezentarea raportului de avizare a proiectului de hotarare. 

    Nu sunt discutii.Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate. 

            Doamna Diaconu Dorina, inspector contabil in cadrul primariei , prezinta expunerea de 

motive la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.  

 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 se inscrie domnul Graniceru Alexandru care intreaba cat s-a decontata de 

catre MDRAP  din suma totala a proiectelor in curs de implementare prin PNDL. 

            Inspectorul contabil raspunde ca aceste decontari sunt in procent de 10% si ca acestea 

se fac in functie de situatiile de lucrari inaintate de constructor. 

 Nu mai  sunt discutii.Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate. 

 Tot inspectorul contabil prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare privind 

aprobarea contului de executie bugetara  pentru trimestrul II  al anului 2016. 

 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. 

           Doamna consilier , Moroianu Anica, intreaba ce se incadreaza la  sectiunea venituri- 

contributii asistenta sociala, deoarece este o suma mare. 

           Inspectorul contabil raspunde ca acesta suma reprezinta o previzionare de la inceputul 

anului a contributiei lunare stabilita a fi platita de beneficiarii serviciilor sociale din Centrul de 

ingrijire persoane varstnice. 

          Domnul consilier, Graniceru Alerandru , doreste sa stie ce se incadreaza la sectiunea 

venituri 33.08.I se raspunde ca aceasta reprezinta taxa de habitat preconizata a se incasa de la 

cetatenii comunei. 

          In lipsa altor interventii, se trece la vot , proiectul de hotarare fiind aprobat cu 12 voturi 

pentru. 

         In continuare, presedintele de sedinta invita pe primarul comunei sa prezinte expunerea 

de motive la proiectul de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al 

domnului Butoi Ion. 

            Aceasta este prezentata de secretarul comunei.  

Se da  cuvantul presedintelui comisiei de validare pentru a prezenta raportul cu privire 

la avizarea proiectului de hotarare. 

Nefiind discutii, proiectul este aprobat in unanimitate de consilierii prezenti la sedinta. 

 Expunerea de motive la urmatorul punct pe ordinea de zi , proiectul de hotarare privind 

validarea mandatului de consilier local al domnului Dobrin Iosif, este prezentatat de secretarul 

comunei. 

Se da  cuvantul presedintelui comisiei de validare pentru a prezenta raportul cu privire 

la avizarea proiectului de hotarare. 

 La discutii se inscrie domnul consilier, Leu Marian, care spune ca a stat de vorba cu 

lumea din sat si sunt oameni care nu-l doresc consilier pe domnul Dobrin Iosif. 

            Intervine domnul Graniceru Alexandru care spune ca domnul Dobrin Iosif este deja 

consilier ales pe listele complete ale PSD , partid care a castigat in alegerile din iunie 2016. 



            Domnul consilier , Stanescu Constantin, intervine spunand ca cei din comunitate si-au 

exprimat parerea la alegerile din iunie, iar domnul Dobrin este un bun colaborator care a avut 

o mare contributie la buna functionare  a administratiei publice locale de-a lungul anilor. 

 Supus la vot,  proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate. 

 Presedinte de sedinta da   cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotarare privind acordarea unor ajutoare financiare. 

 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. 

 Presedintele  comisiei pentru activitati social culturale, invatamant ,sanatate , familie si 

protectia copilului , propune ca pentru Dumitru Mariana din Crucea , sa se refaca ancheta 

sociala urmand ca solicitarea acesteia de acordare a unui sprijin financiar pentru o interventie 

chirurgicala sa se discute intr-o alta sedinta. 

         Se propune acordarea un sprijin financiar de 1000 de lei doamnei Toma Mariea iar pentru 

Soric Mihaela , din Galbiori , 2000 de lei . 

        La discutii se inscrie domnul Tudorache Iulian, viceprimarul comunei , care confirma 

situatia  grava in care se afla membrii familiei Soric . 

        Primarul comunei, domnul Frigioi Gheorghe, intervine solicitand domnilor consilieri sa 

analizeze temeinic fiecare situatie in parte , astfel incat aceste ajutoare financiare sa nu fie 

acordate oricui gandeste ca ar avea nevoie.Dumnealui spune ca nu se intentioneaza a se face 

pledoarie pro sau contra,  mentionand ca orice solicitare  care vine din partea unor persoane 

varstnice sau  pentru copii cu probleme de sanatate , acestea sunt prezentate de catre primar iar 

consiliul local este cel care decide.  

            Doamna Moroianu intervine intreband-se daca se va putea obtine justificarile.   

 Domnul viceprimar intervine cu propunerea sa se acode doamnei Toma 1000 de lei iar 

domanei Soric suma de 2000 de lei. 

            Proiectul de hotarare a fost aprobat , de la vot abtinandu-se trei consilieri. 

 In continuare, se da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive 

la proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare. 

 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 comisiei pentru activitati social culturale, invatamant ,sanatate , familie 

si protectia copilului pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de hotarare. 

 Initiatorul proiectului de hotarare, intervine cu propunerea de modificare in sensul ca 

art.1 va avea urmatorul cuprins: „Se aprobă alocarea sumei de 1000 de lei din  bugetul local, 

Capitolul- Asistenta sociala, în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru 

înmormântarea numitului  Petcu Nicu , caz social inregistrat .” 

           Proiectul de hotarare a fost aprobat in forma modificata. 

           In continuare , presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotarare privind imputernicirea viceprimarului comunei 

Crucea, judetul Constanta de a participa la sedintele adunarii generale a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta. 

 



 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 juridica si de disciplina urbanism 

si amenajarea teritoriului pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de 

hotarare. 

            Nu sunt discutii.Proiectul este aprobat cu 12 voturi pentru. 

 Se da  cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 

hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in  suprafata de 1799 m.p 

situat in Stupina, Aleea Crisului nr. 7 , judetul Constanta. 

 Presedintele comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism prezinta  raportul cu privire la avizarea proiectului de hotarare. 

  La discutii se inscrie domnul viceprimar care face observatia ca este discrepanta intre 

valorile terenurilor care fac parte din aceeasi categorie. 

          Domnul primar intervine spunand ca acestea difera in functie de suprafata , cu cat 

suprafata este mai mica , cu atat terenul este mai scump. 

           Se inscrie la cuvant domnul Leu Marian , care intreaba de ce trebuie sa suporte 

cumparatorul si cheltuielile cu cadastru si cele cu vanzarea . 

            Primarul comunei Crucea intervine spunand ca,  in urma unei asemnea tranzactii,  

comuna trebuie sa obtina un maxim de castig, neacordand facilitate celor care cumpara. 

Mentioneaza ca exista un cadru legal care trebuie respectat , astfel incat domnii consilieri, cei 

care hotarasc, sa nu fie pusi in situatia de a da socoteala. 

           Domnul consilier Leu intervine spunand ca  vanzarea  acestor terenuri  este un castig si 

prin plata impozitelor in anii urmatori. 

          Domnul primar intervine spunand ca vanzarea este o tranzactie din care trebuie sa se 

castige imediat. 

           Nefiind si alte discutii , se trece la vot , proiectul fiind aprobat in unanimitate de 

consilierii prezenti. 

 La solicitarea primarului  i se da cuvantul pentru a prezenta expunerile de motive la 

proiectul de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitie”  AMENAJARE TEREN DE 

SPORT LOCALITATEA CRUCEA, COMUNA CRUCEA JUDETUL CONSTANTA “ si la  

proiectului de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitie 

” REABILITAREA UNUI FOST IMOBIL DIN LOCALITATEA BĂLTĂGEŞTI CU 

DESTINAŢIA “ SALĂ DE FESTIVITĂŢI” , COMUNA CRUCEA, JUDEŢUL 

CONSTANŢA”. 

  Viceprimarul comunei intervine spunand ca trebuie aprobat principiul , urmand ca 

indicatorii tehnico-economici sa fie aprobati in momentul cand se identifica sursele de 

finantare. 

             Doamna consilier, Moroianu Anica intervine intreband unde este locatia acestul teren 

de sport si spune ca nu este de acord cu amplasarea acestuia . 

 Se supun la vot ambele proiecte . Acestea au fost aprobate cu 12 voturi pentru. 

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

 Presedinte de sedinta,                                                                     Secretar, 

 Constantin STANESCU                                                 Reveicuta GURGU 


