
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

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

Incheiat astazi , 13.02.2015, 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 12 consilieri

din totalul de 12 in functie.

In continuare , acesta 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 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, de catre

primarul comunei caruia ii da cuvantul pentru a prezenta ordinea de zi

suplimentata cu un punct si anume : Proiect de hotarare privind modificarea

Hotararii Consiliului local Crucea nr.8/30.01.2015.

Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate.

Dupa aceasta domnul consilier Dragan Dorel, invita pe domnul primar sa

prezinte expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea

bugetului local pe anul 2015 .

In urma prezentarii acesteia, presedintii comisiilor de specialitate din

cadrul consiliului local prezinta , pe rand , rapoartele de avizare a proiectului de

hotarare.

La discutii , domnisoara consilier ,Constantin Ioana, intreaba daca si

bugetul instititutiilor de invatamant sunt aprobate odata tot prin bugetul local.

Raspunsul afirmativ a fost dat de domnul primar Frigioi Gheorghe.

Se inscrie la cuvant si domnul consilier Iosif Dobrin , care intreaba de ce

in planul de investitii apar lucrari cu plati restante , asta in cazul in care am

avut un excedent al anului 2014.

Doamna inspector contabil, Diaconu Dorina, ii raspunde ca inca nu este

lucrarea terminata , iar imprumutul la fondul de garantare va fi acoperit din

recuperare TVA care inca nu s-a efectuat.



In continuare domnisoara Constantin Ioana intreaba daca impozitul pe

turbine va fi platit de proprietarul terenului sau de cel al turbinelor

eoliene.Doamna Diaconu Dorina ii raspunde ca acesta va fi platit de catre

proprietarul turbinelor eoliene.

O alta intrebare a domnisoarei consilier a fost aceea daca in buget sunt

prinsi bani si pentru sprijinirea preotilor parohi.Domnul primar ii raspunde ca ei

sunt finantati din surse ale ministerului Cultelor si posibil din sponsorizari.

Nemaifiind discutii , se supune la vot proiectul de hotarare . Acesta a

fost aprobat in unanimitate.

Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind numirea

dirigintelui de santier pentru investitia - RENOVARE SEDIU PRIMARIE COMUNA

CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA - derulata in cadrul proiectului „Renovarea,

Dezvoltarea satelor , imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si

populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale „ finantat prin

Programul National de Dezvoltare Rurala,Masura 41.322 , a fost prezentata de

primarul comunei.

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea

teritoriului si urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat

de domnul consilier Moise Dan.

Nefiind discutii , se trece la vot, proiectul de hotarare fiind aprobat in

unanimitate.

In continuare, presedintele de sedinta invita pe domnul primar sa

prezinte expunerea de motive la proiectul de hotarare privind masurarea si

intabularea pajistilor din domeniul privat al Comunei Crucea , judetul

Constanta.

Dupa prezentarea acesteia, presedintele comisie de specialitate pentru

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

raportul pentru avizarea proiectului de hotarare.

Urmeaza raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina,

amenajarea teritoriului si urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare.

La discutii se inscrie domnul consilier , Iosif Dobrin, care intreaba cine va

face masuratorile necesare .

Primarul comunei ii raspunde ca, avand in vedere buna colaborare cu

firma care s-a ocupat de masuratorile pentru aplicarea prevederilor Lehgii

nr.165/2013, tot aceasta se va ocupa de masurarea si intabularea pajistilor .

Domnul consilier , Moise Dan, doreste sa stie daca pasunile impadurite

de Consiliul Judetean figureaza ca suprafete impadurite deoarece acele

plantatii nu mai exista.



Este invitat in sedinta domnul Leciu Dumitru, referent cadastru, care

afirma ca exista un protocol de predare primire a acestor suprafete care au

fost impadurite , dar care pot face obiectul unui contract de inchiriere.

Domnul consilier , Dragan Dorel, atrage atentia asupra faptului ca multi

crescatori de animale nu stiu exact ce presupune o solicitare de inchiriere a

unei suprafete de pasuni , acestia fiind dezinformati .Pe crescatorii cu animale

putine ii sperie zvonul ca pajistea va fi inchiriata numai de cei cu foarte multe

animale.

Domnul primar intervine spunand ca modalitatea de inchiriere o va

stabili tot consiliul local in urma unei analize atente a cererilor.

Domnul consilier , Vasile Gheorghe , intervine spunand ca toti consilierii

si-au asumat ceea ce au aprobat sau vor aproba in sedintele ulterioare.

Discutiile fiind incheiate, se trece la vot.Proiectul de hotarare a fost

aprobat in unanimitate de cei 12 consilieri.

Expunerea de motive la proiectul de hotarare de modificarea Hotararii

Consiliului Local Crucea nr.8/30.01.2015 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 proiectului “RENOVAREA SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI CRUCEA ,

JUDETUL CONSTANTA” a fost prezentata de domnul Gheorghe frigioi, primarul

comunei .

Domnul consilier , Sandu Gheorghe, presedintele comisie de specialitate

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

prezinta raportul pentru avizarea proiectului de hotarare.

Trecandu-se la discutii, domnisoara consilie, Constantin Ioana, face

observatia ca in bugetul modificat al proiectului cu fonduri nerambursabile nu

apare specificat TVA.

Intervine inspectorul contabil , Diaconu Dorina, care spune ca acesta este

suportat de la bugetul de stat.

Ne mai fiind discutii , se trece la vot.Proiectul de hotarare a fost aprobat

in unanimitate.

Ordinea de zi fiind epuizata, presedintele de sedinta declara inchise

luccrarile sedintei, multumind domnilor consilieri pentru participare.

Presedinte de sedinta, Secretar,

Dorel DRAGAN Reveicuta GURGU


