
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I T I A    NR.112 

privind convocarea consilierilor locali in sedinta ordinara  
din 27 mai 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 27.05.2014,  ora 10
oo

, in sala de sedinte a Consiliului local, avand urmatoarea ordine 

de zi: 

    I.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014; 

                   Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei   

            II. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului unui  consilier  local si  

vacantarea locului acestuia in Consiliul local  al comunei Crucea . 

                  Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

III. Proiect de hotarare privind aprobarea  Programului de aprovizionare a populatiei cu 

principalele produse alimentare si nealimentare in caz de mobilizare sau de razboi ; 

                  Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

IV. Proiect de hotarare privind concesionarea prin negociere directa a unei suprafete de teren 

intravilan; 

                  Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

V. Proiect de hotarare privind vanzarea  prin negociere directa a unor  suprafete de teren intravilan, 

apartinand domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta ; 

      Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei  

           VI. Proiect de hotarare privind privind aprobarea bilanţului contabil şi contul de profit şi pierderi pe 

anul 2013 pentru S.C. Crucea Multiservice SRL; 

                Initiator- domnul Sandu Gheorghe – consilier local 

          VII. Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de uz si servitute  in favoarea SC ENEL 

DISTRIBUTIE DOBROGEA SA  prin doamna Leu Elena ; 

                 Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

        VIII. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de aparare in cazul producerii unei situatii de 

urgenta provocate de cutremure si/sau alunecari de teren. 

                 Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

  

Crucea-23.05.2014 

 

        PRIMAR,                                                                              Avizez pentru legalitate, 

  Gheorghe FRIGIOI                                                                               SECRETAR, 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

 

PROIECT  ORDINE  DE  ZI 

A  SEDINTEI  ORDINARE  DIN  DATA  DE  27.05.2014 

 

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

2014;            

 Raportor – domnul Frigioi  Gheorghe-  primarul comunei  

 Proiect de hotarare privind rectificarea  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 constatarea incetarii de drept a mandatului 

unui  consilier  local si  vacantarea locului acestuia in Consiliul local  al comunei Crucea  

Raportor – Frigioi  Gheorghe  primarul comunei 

 Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului unui  consilier  local si  

vacantarea locului acestuia in Consiliul local  al comunei Crucea ; 

Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei   

             Raport al comisiei de validare  pentru avizarea proiectului de hotarare; 

 

III. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea  Programului de aprovizionare a 

populatiei cu principalele produse alimentare si nealimentare in caz de mobilizare si  de razboi ; 

Raportor – Frigioi  Gheorghe  primarul comunei  

Proiect de hotarare  privind aprobarea  Programului de aprovizionare a populatiei cu principalele 

produse alimentare si nealimentare in caz de mobilizare si  de razboi ; 

            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; 

           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 concesionarea prin negociere directa a 

unei suprafete de teren intravilan; 

Raportor – Frigioi  Gheorghe -  primarul comunei 

 Proiect de hotarare  privind concesionarea prin negociere directa a unei 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; 



V. Expunere de motive la proiectul de hotarare  privind vanzarea  prin negociere directa a unor  

suprafete de teren intravilan, apartinand domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta; 

Raportor – Frigioi  Gheorghe -   primarul comunei 

 Proiect de hotarare  privind vanzarea  prin negociere directa a unor  suprafete de teren intravilan, 

apartinand domeniului privat 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; 

VI. Expunere de motive la proiectul de hotarare  privind aprobarea bilanţului contabil şi contul de 

profit şi pierderi pe anul 2013 al S.C. Crucea Multiservice SRL; 

Raportor – Sandu Gheorghe –consilier local 

 Proiect de hotarare  privind aprobarea bilanţului contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 

2013 al  S.C. Crucea Multiservice SRL; 

 Initiator – domnul Sandu Gheorghe  – consilier local 

            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  constituirea dreptului de uz si servitute  

in favoarea SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA,   prin doamna Leu Elena; 

Raportor – Frigioi  Gheorghe - primarul comunei 

Proiect de hotarare  privind constituirea dreptului de uz si servitute  in favoarea SC ENEL 

DISTRIBUTIE DOBROGEA SA,  prin doamna Leu Elena; 

 Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

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

pentru avizarea proiectului de hotarare; 

VIII.  Expunere de motive la proiectul de hotarare  privind aprobarea Planului de aparare in cazul 

producerii unei situatii de urgenta provocate de cutremure si/sau alunecari de teren;   

Raportor – Frigioi  Gheorghe-  primarul comunei 

Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de aparare in cazul producerii unei situatii de 

urgenta provocate de cutremure si/sau alunecari de teren; 

 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. 

 

                                                                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 27.05.2014 

 

 
             Analizand proiectele de hotarari ce se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului local in sedinta 

ordinara , din 27.05.2014,  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 constatarea incetarii de drept a mandatului unui  consilier  local si  

vacantarea locului acestuia in Consiliul local  al comunei Crucea este legal si il avizez pentru legalitate, 

fiind initiat in conformitate cu prevederile art.9, al.(2), lit.a) si alin.(3)  din Legea nr.393/2004, privind 

Statutul alesilor locali si in limita competentei date de  prevederil art. 36, alin.9  si ale art.45  din Legea 

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

            3. Proiectul  de hotarare  privind aprobarea  Programului de aprovizionare a populatiei cu 

principalele produse alimentare si nealimentare in caz de mobilizare si  de razboi este legal si il avizez 

pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevederile art.47,lit d) din Legea nr.477/2003 privind 

pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare , ale Ordinului  comun nr.109/2003 privind 

aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului 

de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, 

in caz de mobilizare sau de razboi si in limita competentei date de  art.36, alin(1) si alin.(9) si art.45 

alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 4. Proiectul  de hotarare  privind concesionarea prin negociere directa a unei suprafete de teren 

intravilan este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevederile art.123 alin(1) 

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

ulterioare, cu prevederile Legii nr.50/1991 , republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii si in limita competentei date de  prevederile art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare. 

 5. Proiectul  de hotarare  privind vanzarea  prin negociere directa a unor  suprafete de teren 

intravilan, apartinand domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta este legal si il avizez pentru 

legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevederile art.10, art.36, alin(2) lit.c), alin.(5) lit.b si art.123 

alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata(2) , cu modificarile si 

completarile ulterioare si in limita competentei date de  prevederile art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare. 

 6. Proiectul de hotarare  privind aprobarea bilanţului contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 

2013 al  S.C. Crucea Multiservice SRL , este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in 

conformitate cu prevederile art.15 din Actul Constitutiv al S.C. Crucea Multservice SRL, aprobat prin  

HCL 46/05.06.2013 ,  in conformitate cu art. 36 alin. 2, lit. a şi d respectiv alin. 3, lit. c, alin. 4, lit. a, alin. 

6, lit.a, pct.. 14, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică 

locală,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,         



  In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind  societăţilor comerciale,cu modificarile si 

completarile ulterioare si in limita competentei date de  prevederile art. 45 alin. 1 si art.115 ali.1 lit.b din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

7. Proiectul  de hotarare  privind constituirea dreptului de uz si servitute  in favoarea SC ENEL 

DISTRIBUTIE DOBROGEA SA,  prin doamna Leu Elena , este legal si il avizez pentru legalitate, fiind 

initiat in conformitate cu prevederile art.12 si 14 din Legea Energiei electrice si a gazelor naturale nr.123 

/2012 si in limita competentei date de  prevederile art.36, alin(2), lit. c  coroborat cu alin(5), lit.a) si ale 

art.45, alin.(3),din Legea nr.215/2001 privind  administratia publica locala,republicata,cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

8. Proiectul  de hotarare  privind aprobarea Planului de aparare in cazul producerii unei situatii de 

urgenta provocate de cutremure si/sau alunecari de teren este legal si il avizez pentru legalitate, fiind 

initiat in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1995/2005 al ministrului transporturilor , constructiilor 

si turismului/ Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.1160/2006 pentru aprobarea 

regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure 

si/sau alunecari de teren 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, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

 
 

                                              SECRETAR, 

 

                                           Reveicuta GURGU 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

 
 

CONVOCATOR 
 

 
 

 Domnule(a) consilier , 
  

  In conformitate cu prevederile Dispozitiei primarului nr. 112/23.05.2014  si a prevederilor art.117, 

lit.f din Legea nr.215/2001, republicata, sunteti convocat(a) sa luati parte la sedinta ordinara a Consiliului 

local din data de 27.05.2014 , ora 10,00,  in sala de sedinte a Consiliului local, avand urmatoarea ordine de 

zi :   

         I.    Proiect de hotarare privind rectificarea 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.   Proiect de hotarare  privind constatarea incetarii de drept a mandatului unui  consilier  local si  

vacantarea locului acestuia in Consiliul local  al comunei Crucea  

          Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei  

Raport al comisiei de de validare  pentru avizarea proiectului de hotarare; 

         III.  Proiect de hotarare aprobarea  Programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse 

alimentare si nealimentare in caz de mobilizare sau de razboi 

          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; 

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism pentru 

avizarea proiectului de hotarare; 

 IV.   Proiect de hotarare  privind concesionarea prin negociere directa a unei 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. 

        V.Proiect de hotarare  privind vanzarea  prin negociere directa a unor  suprafete de teren intravilan, 

apartinand domeniului privat 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; 

        VI. Proiect de hotarare  cu privire la aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierderi pe 

anul 2013 pentru SC Crucea Multiservice SRL; 

Initiator - domnul Sandu Gheorghe  - consilier local 

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.  Proiect de hotarare  privind constituirea dreptului de uz si servitute in favoarea SC ENEL 

DOBROGEA SA prin doamna Leu Elena; 

Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei 

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism pentru 

avizarea proiectului de hotarare ;                                                            

 VIII. Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de aparare in cazul producerii 

unei situatii de urgenta provocate de cutremure si/sau alunecari de teren. 

             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. 

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si urbanism pentru 

avizarea proiectului de hotarare  . 

                                             PRIMAR, 

                                GHEORGHE FRIGIOI 


