
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

D I S P O Z I T I A    NR.72 

privind convocarea consilierilor locali in sedinta ordinara  
din 14 aprilie  2014 

 
  Subsemnatul Frigioi Gheorghe, Primarul Comunei Crucea, judetul Constanta, in temeiul 
prevederilor art.39 alin.(1) si ale art.68 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, 

                                                                       D I S P U N : 

 Art.unic. Convocarea consilierilor Consiliului local al comunei Crucea, jud. Constanta, in 
sedinta ordinara din data de 01.04.2014, ,  ora 9oo, in sala de sedinte a Consiliului local, avand 
urmatoarea ordine de zi: 

I. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2014; 
                      Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei   

I. Proiect de hotarare privind aprobarea  aderarii unor unitati administrativ teritoriale  la 
Asociatia  de Dezvoltare Intercomunitara „Apa - Canal” Constanta; 
                    Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei   

II. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 3606 mp,  teren din 
extravilanul comunei  Crucea , Manastirii „ Sfanta Cruce”. 
                    Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei   

III. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al 
comunei Crucea, Judetul Constanta  ; 
                   Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei   

IV. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de evacuare in situatii de urgenta al 
comunei Crucea ; 
                   Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei   
          VI. Proiect de hotarare privind  organizarea şi stabilirea unor reguli şi măsuri specifice de 
apărare împotriva incendiilor pe raza comunei Crucea , corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale; 
                 Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei  
         VII. Proiect de hotarare privind  la proiectul de hotarare privind  aprobarea Documentatiei de 
avizare a lucrarilor de interventii “RENOVAREA SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI CRUCEA, 
JUDETUL CONSTANTA” si a indicatorilor  economici; 
               Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei 
        VIII. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar; 
               Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei 
         IX. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin negociere directa a unor suprafete de 
teren intravilan; 
             Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei 
      X. Proiect de hotarare privind aprobarea donarii unei sume de bani pentru sectia pediatrie a 
Spitalului Orasenesc Harsova. 
          Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

Crucea- 08.04.2014 
 
          PRIMAR, 
Gheorghe FRIGIOI                                                                   Avizez pentru legalitate, 
                                                                                                            SECRETAR,                                                              
                                                                                                     Reveicuta GURGU 



 

                                                                  ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

 

Nr._____/____________________ 

 

 

PROIECT  ORDINE  DE  ZI 

A  SEDINTEI  ORDINARE  DIN  DATA  DE  14.04.2014 

 

 
I. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea  bugetului local pe anul 

2014.            
Raportor – Frigioi  Gheorghe  primarul comunei  
 Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului local pe anul 2014. 
 Initiator- domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei  

  Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 
mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

II. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea  aderarii unor unitati 
administrativ teritoriale  la Asociatia  de Dezvoltare Intercomunitara „Apa - Canal” Constanta; 

             Raportor – Frigioi  Gheorghe  primarul comunei  
          Proiect de hotarare privind aprobarea  aderarii unor unitati administrativ teritoriale  la 

Asociatia  de Dezvoltare Intercomunitara „Apa - Canal” Constanta; 
                       Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei   

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism 
pentru avizarea proiectului de hotarare. 

III. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unei suprafete 
de teren proprietatea  comunei  Crucea , Manastirii „ Sfanta Cruce”. 

Raportor – Frigioi  Gheorghe  primarul comunei 
          Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren proprietatea  
comunei  Crucea , Manastirii „ Sfanta Cruce”. 
           Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei   

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism 
pentru avizarea proiectului de hotarare. 

IV. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind actualizarea Planului de Analiza si 
Acoperire a Riscurilor al comunei Crucea, Judetul Constanta; 

Raportor – Frigioi  Gheorghe  primarul comunei 
       Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al 

comunei Crucea, Judetul Constanta  ; 
               Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei   

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism 
pentru avizarea proiectului de hotarare. 

Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 
mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare; 

Raport al comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, sanatate, familie si 
protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare; 
 
 V. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind actualizarea Planului de evacuare in 
situatii de urgenta al comunei Crucea ; 
                 Raportor – Frigioi  Gheorghe  primarul comunei 



Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de evacuare in situatii de urgenta al comunei Crucea ; 
                   Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei   
 

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism 
pentru avizarea proiectului de hotarare. 

Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 
mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare; 

Raport al comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, sanatate, familie si 
protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare; 
 

VI.Expunere de motive la proiectul de hotarare privind organizarea şi stabilirea unor reguli şi 
măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor pe raza comunei Crucea , corelate cu nivelul şi natura 
riscurilor locale 
            Raportor – Frigioi  Gheorghe  primarul comunei 
            Proiect de hotarare privind  organizarea şi stabilirea unor reguli şi măsuri specifice de apărare 
împotriva incendiilor pe raza comunei Crucea , corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale; 
            Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei  

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism 
pentru avizarea proiectului de hotarare. 

Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 
mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare; 

 Raport al comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, sanatate, 
familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare; 
 
       VII. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind  aprobarea Documentatiei de avizare a 
lucrarilor de interventii “RENOVAREA SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI CRUCEA, JUDETUL 
CONSTANTA” si a indicatorilor  economici ; 
 Raportor – Frigioi  Gheorghe  primarul comunei 
             Proiect de hotarare privind  aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii 
“RENOVAREA SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA” si a 
indicatorilor  economici ; 
            Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism 
pentru avizarea proiectului de hotarare. 

Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 
mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare; 

VIII. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar 
 Raportor – Frigioi  Gheorghe  primarul comunei 
             Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar; 
            Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 
mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare; 

Raport al comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, sanatate, 
familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare 

        I X. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii prin negociere 
directa a unor suprafete de teren intravilan; 
           Raportor – Frigioi  Gheorghe  primarul comunei 
          Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin negociere directa a unor suprafete de 
teren intravilan; 
           Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism 
pentru avizarea proiectului de hotarare. 



Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 
mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare; 

       X. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea donarii unei sume de bani pentru 
sectia pediatrie a Spitalului Orasenesc Harsova; 
          Raportor – Frigioi  Gheorghe  primarul comunei 

Proiect de hotarare privind aprobarea donarii unei sume de bani pentru sectia pediatrie a 
Spitalului Orasenesc Harsova; 

    Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 
mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare; 

Raport al comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, sanatate, 
familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare 

 

              
  

                                   PRIMAR, 
                          GHEORGHE FRIGIOI 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 

 

A V I Z 

cu privire la legalitatea proiectelor de hotarare ce se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului local in 

sedinta ordinara din data de 14.04.2014 

 

 

             Analizand proiectele de hotarari ce se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului local 
in sedinta ordinara din 14.04.2014,  am constatat urmatoarele: 
 
1.Proiectul de hotarare privind  rectificarea  bugetului local pe anul 2014 este legal si il avizez 
pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind 
finantele publice locale si Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 si  in limita 
competentei date de prevederile art.36, alin.2, lit.b) corobort cu  alin.4, lit.a)  si ale art.45, alin 
2, lit. a ) din Legea 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
  
2. Proiectul de hotarare  privind aprobarea  aderarii unor unitati administrativ teritoriale  la  
Asociatia  de Dezvoltare Intercomunitara „Apa - Canal” Constanta este legal si il avizez 
pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevedrile Legii nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publice, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si 
de canalizare, precum si ale Hotararii de Guvern nr.855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru si statutului –cadru al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de utilitati 
publice si  in limita competentei date de prevederile art. 36 alin. 2 lit. d) ,alin.(6) lit.a), pct.14 
precum si art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
3. Proiectul de hotarare privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 3606 mp,  teren din 
extravilanul comunei  Crucea , Manastirii „ Sfanta Cruce” este legal si il avizez pentru 
legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevedrile art.119-124 din Legea nr.215/2001 
privind administratia publioca locala republicata , cu modificarile si completarile ulterioare si 
in limita competentei date de prevederile  art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publioca locala republicata , cu modificarile si completarile ulterioare. 
4. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al 
comunei Crucea, Judetul Constanta este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in 
conformitate cu prevederile art.4, alin1, ale art.13 lit. “a” si art.14, lit. “a” din Legea 
nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiillor, modificata si completata ulterior si ale 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.21/2004 privind Sistemul National de 
Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare si  in limita 
competentei date de prevederile art.36, alin.(2) , lit.”d” si alin.(6), lit.”a” , punct 8,alin.(9) 
coroborat cu alin .(1)  litera “b’ si ale art. 115 alin(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 , privind 
administratia publica locala , republicata.                    
5. Proiecul de hotarare privind actualizarea Planului de evacuare in situatii de urgenta al 
comunei Crucea este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu 
prevederile OMAI nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 
asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta si  in limita competentei date de 
prevederile art.36, alin.(2) , lit.”d” si alin.(6), lit.”a” , punct 8 si ale art.45 din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publioca locala republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare. 



 6. Proiectul  de hotarare privind  organizarea şi stabilirea unor reguli şi măsuri specifice de 
apărare împotriva incendiilor pe raza comunei Crucea , corelate cu nivelul şi natura riscurilor 
locale  este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevederile art. 
14, lit.b) şi c) din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007 privind 
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor si  in limita competentei date 
de prevederile art.36, alin.(1), ale alin.(6), lit.a), pct.8, precum şi ale art.45, alin. (1) coroborat cu 
art.115, alin.(1), lit.b), alin.(3), alin.(5) şi alin.(6) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                
 7. Proiectul de hotarare privind  aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de 

interventii “RENOVAREA SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI CRUCEA, JUDETUL 

CONSTANTA” si a indicatorilor  economici este legal si il avizez pentru legalitate, fiind 

initiat in conformitate cu : 

• prevederile art. 44 (1) din Legea  nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 

• prevederile H.G. nr. 28 din 2008 privind aprobarea continutului-cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii 
si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari 
de intervent;i. 

• Instrucţiuni din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 
28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

•  procedurile de accesare a fondurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala si 
prevederile Ghidului Solicitantului pentru Masura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale”. 

si  in limita competentei date de prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit. d si ale art. 45 alin 1 

din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata, 

 8.  Proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar este legal si il avizez pentru 

legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevederile art.36 alin(2) lit. d) coroborat cu alin.(6) 

lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare si  in limita competentei date de prevederile art. 45 alin 

1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata. 

 9. Proiectul  de hotarare privind aprobarea donarii unei sume de bani pentru sectia pediatrie 

a Spitalului Orasenesc Harsova este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in 

conformitate cu prevederile art.36 alin(2) lit. d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare si  in limita competentei date de prevederile art. 45 alin 1 din Legea nr. 215 / 2001 

privind administratia publica locala, republicata. 

 
                                                    SECRETAR, 
                                         GURGU  REVEICUTA  


