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

 

 Incheiat astazi , 25.09.   2014,  in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Crucea. 

 Secretarul comunei , doamna Reveicuta Gurgu , declara deschise lucrarile sedintei. 

 De la sedinta lipsesc domnii consilieri Dragan Dorel , Vasile Gheorghe si doamna consilier Marin 

Florentina. 

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

desemneaza  presedinte de sedinta  pentru urmatoarele  3 luni, doamna  consilier , Marinca Marcela. 

 Acesta  informeaza 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 ca la sedinta mai participa si 

doamna inspector contabil , Diaconu Dorina. 

 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.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 , cu inca doua puncte suplimentare si anume: Proiect de 

hotarare privind  acordarea unui ajutor de inmorantare”, “Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor 

financiar  doamnei Mazilu Nicoleta. 

              Aceasta a fost aprobata  cu 9 voturi . 

 Doamna  consilier , Marinca Marcela  , in calitate de presedinte de sedinta, invita pe domnul primar, 

Gheorghe Frigioi,  sa prezinte  expunerea de motive la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local 

pe anul 2014.Acesta, la randul lui, invita inspectorul contabil pentru a da explicatii. 

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

mediului si turism prezinta raportul de avizare a proiectului de hotarare. 

         Nefiind discutii , se trece la vot, proiectul fiind aprobat in unanimitate. 

         In continuare, domnul primar Gheorghe Frigioi , prezinta expunerea de motive la Proiectul de hotarare 

privind aprobarea incheierii unui Act aditional la contractul de folosinta si consolidare a anumitor drumuri 

comunale si de exploatare agricola si amplasare de cabluri , nr.11/08.05.2012 , incheiat cu S.C Crucea Wind 

Farm SA. 

         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 juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism 

prezinta raportul pentru avizarea proiectului de hotarare. 



         La cuvant se inscrie domnul consilier Sandu Gheorghe , care prezinta un aspect ce provoaca 

nemultumiri in randul celor care cultiva terenurile alaturate drumurilor de exploatare care sunt modernizate. 

Dumnealui spune ca lucrarile executate lasa de dorit in privinta calitatii, deoarece in urma ploilor abundente s-

au scurs pe terenurile cultivate cantitati de pietris . 

       Nemaifiind discutii , se trece la vot aprobandu-se cu 9 voturi proiectul de hotarare in forma prezentata. 

       Urmatorul punct pe ordinea de zi, expunerea de motive la proiectul de hotarare  privind  aprobarea 

organigramei ,  a statului de functii si de personal. 

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

mediului si turism prezinta raportul de avizare a proiectului de hotarare. 

Se trece la discutii. 

Domnul consilier , Iosif Dobrin, se inscrie la cuvant si apreciaza ca in subordinea viceprimarului , in 

organigrama propusa , nu au mai ramas decat servicille cu gestiune delegata , intreband de ce administrativul 

este in subordinea arhitectului sef. 

 Domnul primar ii raspunde ca aceasta a fost o solutie pentru a evita desfiintarea functiei de conducere 

architect sef,  vacant  la momentul acesta, a trebuit sa se infiinteze un birou cu minim 5 angajati. 

Pana la ocuparea acestui post, atributile de architect sef sunt indeplinite de inspectorul urbanism , 

doamna Balan Lacramioara. 

Domnul viceprimar, Butoi Ion , propune varianta  ca cei de la administrativ- gospodaresc sa treaca in 

subordinea viceprimarului iar la urbanism sa fie trecut cineva de la secretar. 

Domnul primar spune ca nu se poate deoarece sunt compartimente care , prin legea , sunt in 

subordinea secretarului comunei. 

Domnul primar face propunerea ca cei trei angajati din compartimentul implementare proiecte din 

fonduri europene sa treaca sub architect sef iar cei de la gospodarie in subordinea domnului viceprimar. 

Propunerea a fost acceptata si aprobata in unanimitate. 

In continuare, presedintele de sedinta, doamna consilier , Marinca Marcela , invita sa se prezinte 

expunerea de motive la proiectul de hotarare privind darea in administrare a bunurilor imobile in care isi 

desfasoara activitatea unitatile  de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza comunei Crucea , proprietate 

publica , catre Consiliul de administratie al unitatii de invatamant cu personalitate juridica. 

         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 juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism 

prezinta raportul pentru avizarea 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. 

        Se trece la discutii. 

        Domnul consilier ,Iosif Dobrin, spune ca scolile  au mai fost date in administrare proprie si au fost 

distruse. Intreaba daca se dau in administrare sau in folosinta, deoarece peste ani ,vor fi necesari bani pentru a 

le reabilita. 

       Domnisoara consilier , Constantin Ioana, intervine spunand ca, avand administrarea lor , scolile vor 

putea accesa fonduri , resursele financiare venind si de la Consiliul local , conform Legii nr.1 a educatiei 

nationale. 

      Domnul consilier Iosif Dobrin isi exprima ingrijorarea in privinta evolutiei ulteroare.  



      Domnul primar intervine , spunand ca darea in administrare  a scolilor este o masura impusa de 

Camera de Conturi Constanta, in urma exercitarii auditului financiar. 

      In legatura  cu draftul de contract de administrare , domnul primar propune ca acesta sa mai fie 

analizat  intrucat se impun niste  modificari , mai ales la partea in care este mentionata legislatia, in sensul ca 

trebuie amintite exact  articolele , precum si alte propuneri ulteriorealedomnilor  consilieri. 

         Nemaifiind discutii, proiectul de hotarare este supus la vot , acesta fiind aprobat in forma propusa mai 

putin draftul de contract. 

        In continuare, la propunerea domnului primar , doamna presedinte de sedinta  invita ,la lucarile 

sedintei,  pe doamna inspector Dinescu Eugenia  , din cadrul compartimentului de asistenta sociala, pentru a 

prezenta expunerile de motive la cele doua proiecte de hotarare privind acordarea unui ajutor de 

inmormantare familiei Mogosecu din satul Galbiori si acordarea unui ajutor financiardoamnei Mazilu Nicoleta, 

din satul Crisan,  pentru copilul sau care a suferit o interventie chirurgicala la o varsta foarte mica.  

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. 

   In continare , domnul consilier Stanescu Constantin, tinand cont de invitatia de a se trece la discutii , 

intervine aducand argumente in favoarea acordarii acestor ajutoare , mentionand  ca situatia grea a acestor 

persoane ii este cunoscuta. 

      Se trece la vot. Cele doua proiecte de hotarare au fost aprobate cu 9 voturi ale celor 9 consilieri 

prezenti din totalul de 12 in functie. 

         La capitolul diverse , domnul consilier Sandu Gheorghe tine sa aduca la cunostinta domnilor consilieri   

situatiile de conflict create intre proprietari sau arendasi  si personalul de paza angajat de firma STEAG, privind 

accesul la terenurile lucrate aflate in zona parcului eolian  . Nemultumirile existente pornesc si de la intrebarea 

daca acest personal de paza angajat  isi depasesc atributiile , facand abuz in serviciu. 

        Domnul primar, intervine spunand ca firma STEAG va fi notificata cu privire la acest aspect. 

      Tot domnul consilier , Sandu Gheorghe , spune ca in urma lucrarilor de consolidare si modernizare a 

drumurilor de exploatare terenurile cultivate si declarate la APIA au suprafetele diminuate , ceea ce constituie 

o pierdere pentru fermieri. 

       Primarul comunei. Domnul Frigioi Gheorghe  mentioneaza ca se va adresa firme dezvoltatoare a 

parcului eolian , careia i se va pune in vedere sa respecte clauzele contractuale , astfel incat sa redea la starea 

initiala , circuitului agricol, suprafetele de teren  afectate . 

            In continuare doamna  consilier marinca Marcela, prezinta adresa Liceului Tehnologic Crucea 

nr.1065/23.09.2014 , inregistrata la primaria cCrucea sub nr.3941/24.09.2014 , prin care se solicita desemnarea 

din randul domnilor consilieri a doi reprezntanti in Consiliul de Administratie al liceului. 

           Se fac propuneri. Domnisoara consilier , Constantin Ioana, propune pe domnii consilieri , Iosif Dobrin si 

Stanescu Constantin. 

           Propunerea a fist aprobata in unanimitate. 

         Deoarece nimeni nu a mai luat cuvantul , presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei din 

25.09.2014. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                SECRETAR, 

Marcela MARINCA                                                                                                           Reveicuta GURGU  


