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

 
  Incheiat astazi , 02 iunie   2014,  in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei 
Crucea. 

 Secretarul comunei declara deschise lucrarile sedintei. 

 De la sedinta lipsesc domnii consilieri :Dragan Dorel si Vasile Gheorghe. 

 La propunerea domnului viceprimar, Butoi Ion  ,  in urma votului celor 9 consilieri 

prezenti , se desemneaza  presedinte de sedinta  pentru urmatoarele  3 luni, domnul  consilier 

, Moise Dan. 

 Acesta  informeaza ca, inainte de inceperea sedintei s-a pus la dispozitie procesul  
verbal al ultimiei  sedinte, in conformitate cu prevederile art.43,pct.5 din Legea nr.215/2001. 
 Nu sunt observatii in legatura cu cele consemnate in procesul verbal. 
 Se supune spre aprobare continutul procesului  verbal. 
 Cu 9 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. 
 In continuare, presedintele de sedinta anunta ca aceasta a fost convocata in 
conformitate cu dispozitiile art.39,alin.2 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 , care a 
fost aprobata cu 9 voturi.  

            Domnul consilier , Moise Dan , in calitate de presedinte de sedinta, invita pe 
domnul primar, Gheorghe Frigioi,  sa prezinte  expunerea de motive la proiectul de hotarare 
privind aprobarea situatiilor financiare si a contului de executie al bugetului de venituri si 
cheltuieli al comunei Cruncea Judetul Constanta aferente anului 2013 . 

        Presedintele comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 
protectia mediului si turism prezinta raportul de avizare a proiectului de hotarare. 
         Presedintele   comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, 

sanatate, familie si protectia copiluIui prezinta raportul de avizare a proiectului de hotarare. 

         Presedintele   comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si 
urbanism prezinta raportulpentru avizarea proiectului de hotarare. 
         Trecandu-se la discutii, domnul consilier, Iosif Dobrin , observa ca exista diferente de la 
aprobarea bugetului  pe anul 2013, si anume, incasari in plus , la ultima rectificare de buget 
aprobata. 
        Domnul primar  intervine spunand ca s-a incasat in primul trimestru, mai mult decat s-a 
previzionat, de fapt bugetul fiind unul previzibil. Procentul de incasare al impozitelor 
venituri la bugetul local, a fost de 94%. 
        Domnul consilier , Iosif Dobrin, intreaba daca din impozitul pe profit, fiscul ne acorda 
ceva. 
        Domnul primar raspunde ca acele cote repartizate noua , lunar, provin din acest impozit. 
        Domnisoara consilier, Constantin Ioana, intervine spunand ca aceste sume s-au regasit in 
rectificarile de buget aprobate de-a lungul anului 2013. 
       Domnul consilier, Sandu Gheorghe, cu permisiunea presedintelui de sedinta , intervine 
intreband de unde provine diferenta la capitolul cheltuieli, si anume – cheltuieli previzionate 
- 8 milioane si realizate 7 milioane. 



        Raspunsul domnului primar a fost ca nu s-au indeplinit toate obiectivele propuse la 
inceputul anului 2013 si ceea ce nu s-a cheltuit a trecut in bugetul anului 2014 , suma fiind 
destinata returnarii imprumutului de la Fondul de Garantare. 
         In continuare , domnul consilier , Sandu Gheorghe , face observatia ca , in prevederile 
anuale, sumele din sponsorizari prevazute sunt si realizate identic. 
        Raspunsul domnului primar a fost acela ca acestea au fost prinse si aprobate in buget , la 
momentul obtinerii lor, ca venituri dar ca si cheltuieli . 
       Ne mai fiind discutii, se trece la vot, proiectul de hotarare fiind aprobat in unanimitate. 

Presedintele de sedinta invita pe primarul comunei , domnul Frigioi Gheorghe , sa 
prezinte expunerea de motive la  proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie 
bugetara pentru trimestrul I al anului 2014. 
        Presedintele comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 
protectia mediului si turism prezinta raportul de avizare a proiectului de hotarare. 
         Presedintele   comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, 
sanatate, familie si protectia copiluIui prezinta raportul de avizare a proiectului de hotarare. 
         Presedintele   comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si 
urbanism prezinta raportulpentru avizarea proiectului de hotarare. 

  Se trece la discutii. 

 Domnul consilier , Iosif Dobrin , remarca faptul ca este bine sa  avem media de 30% din 
incasari la data respectiva , iar domnisoara consilier, Constantin Ioana, precizeaza ca , in 
comparatie cu anul trecut , incasarile au fost mai  mari. 

Explicatia domnului primar a fost aceea ca societatile au platit integral in primul 
trimestru. 

    Deoarece numeni nu a mai  luat cuvantul, presedintele de sedinta, supune la vot 
proiectul de hotarare , care a fost aprobat ihn unanimitate. 

 

 
 
 
 Presedinte de sedinta,                                                              Secretar, 
 
        Moise Dan                                                                       Reveicuta Gurgu 


