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

 

  Incheiat astazi , 14 august 2014,  in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Crucea. 

 Presedintele de sedinta, domnul consilier Dan Moise,  declara deschise lucrarile sedintei. 

La sedinta sunt prezenti 8 consilieri din cei 11 in functie, lipsind domnii consilieri Sandu Gheorghe  

si Vasile Gheorghe si domnul viceprimar, Butoi Ion. 

 Domnul consilier Moise Dan   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 8 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.  

            Domnul primar , Gheorghe Frigioi anunta ca ordinea de zi a fost suplimentata cu inca trei puncte si 

anume :  

- Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier local de pe lista de supleanti si cooptarea 

acestuia in Consiliul local al comunei Crucea; 

- Proiect de hotarare privind completarea Comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economico-

financiare , protectia mediului si turism; 

 - Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie bancara 

nr. 263/ 09.12.2011  emisa de  Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si 

Mijlocii, pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform contractului de finantare nr. 

C322010921400054 / 08.06.2010 incheiat intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si 

Comuna Crucea pentru finantarea proiectului integrat „Imbunatatirea calitatii vietii pentru populatia rurala 

din comuna Crucea, judetul  Constanta”. 

Se supune la vot ordinea de zi , care a fost aprobata cu 8 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 rectificarea 

bugetului local pe anul 2014. Acesta invita pe doamna Diaconu Dorina, inspector contabil , sa faca acest 

lucru. 

        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 de hotarare fiind aprobat in unanimitate. 

In continuare , domnul primar prezinta expunerea de motive la la proiectul de hotarare privind  

constituirea dreptului de uz si servitute , de trecere subterana cu titlu gratuit, in favoarea S.C. ENEL 

DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin Manea Traian.                          

Presedintele   comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism 

prezinta raportul pentru avizarea proiectului de hotarare. 

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

Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind constituirea dreptului de uz si servitute , de 

trecere subterana cu titlu gratuit, in favoarea” S.C. RAJA  S.A. prin  Stefan  Radu Sorin  a fost prezentata 

de domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei , la invitatia presdintelui de sedinta. 

Presedintele   comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism 

prezinta raportul pentru avizarea proiectului de hotarare. 

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

 In continuare, domnul consilier Dobrin Iosif, presedintele comisiei de validare prezinta Raportul 

privind propunerea de validare a mandatului unui consilier local de pe lista de supleanti si cooptarea 

acestuia in Consiliul local al comunei Crucea. 

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

 Este invitat domnul Ion Lucian , consilierul validat in unanimitate, sa depuna Juramantul.In urma 

depunerii acestuia , domnul consilier Ion Lucian , este felicitat de catre domnul primar si de ceilalti domni 

consilieri si invitat sa  participe  la desfasurarea  sedintei. 

Urmatorul punct pe ordinea de zi , a fost Proiect de hotarare privind completarea Comisiei de 

specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare , protectia mediului si turism. 

Toate comisiile de specialitate au prezenta raportul de avizare , dupa care s-a trecut la vot. 

Cu 8 voturi pentru, domnul consilier ion Lucian este membru al comisiei de specialitate pentru 

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

In continuare, domnul presedinte de sedinta invita pe domnul primar sa prezinte expunerea de 

motive la proiectul  de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii scrisorii de 

garantie bancara nr. 263/ 09.12.2011  emisa de  Fondul National de Garantare a Creditelor pentru 

Intreprinderile Mici si Mijlocii, pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform contractului de 

finantare nr. C322010921400054 / 08.06.2010 incheiat intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit si Comuna Crucea pentru finantarea proiectului integrat „Imbunatatirea calitatii vietii pentru 

populatia rurala din comuna Crucea, judetul  Constanta”. 

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 de hotarare fiind aprobat in unanimitate 

Ordinea de zi fiindepuizata, domnul consilier dan Moise , declara inchise lucrarile sedintei. 

 

                   Presedinte de sedinta,                                                                        Secretar, 

 

                  Dan MOISE                                                                               Reveicuta GURGU  

 

 

 


