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 Incheiat astazi, 31.10.2016 ,  in sedinta ordinara  a  Consiliului local al comunei Crucea. 

            Presedintele de sedinta , domnul consilier Leu Marian   ,   declara deschise lucrarile 

sedintei anuntand ca  la aceasta participa  13 consilieri din totalul de 13 in functie. 

            In continuare , acesta   se adreseaza consilierilor 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 . 

 Nu sunt observatii in legatura cu cele consemnate in procesul verbal. 

 Se supune spre aprobare continutul procesului  verbal. Cu 13 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 si invita pe primarul comunei , domnul Frigioi 

Gheorghe   , sa prezinte ordinea de zi. 

            Ordinea de zi se supune la vot si este aprobata in unanimitate. 

 Presedintele de sedinta, domnul consilier Leu Marian  , solicita prezentarea expunerii 

de motive la primul proiect inscris pe ordinea de zi, Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2016 .  

 Dupa aceasta, se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate pentru agricultura, 

activitati economic-financiare, protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire 

la avizarea proiectului de hotarare. 

           La  discutii se inscrie viceprimarul comunei , domnul Tudorache Iulian , care propune 

ca din suma de 170 000 lei identificata ca excedent , 50 000 lei sa fie folositi pentru 

achiziţionarea ornamentelor stradale pentru  sarbatorile de iarna.  

 Domnul consilier , Iosif Dobrin , intervine spunand ca a inteles ca excedentul este 

necesar in trimestrul urmator, deoarece nu se reuseste de la o luna la alta sa achiziţionăm tot ce 

se propune , in conditiile in care anul acesta nu s- a incheiat inca . 

           Intervine doamna consilier , Moroianu Anica, care spune ca avand in vedere ca vin 

sarbatorile de iarna este normal sa se simta spiritual acestora in toate satele comunei noastre . 

          Ia cuvantul si domnul Frigioi Gheorghe , primarul comunei , care informează ca , atata 

vreme cat exista un excedent , se poate realiza si acest lucru, mai ales ca detinem  o oferta cu 

produse ieftine si de calitate , care pot fi folosite mai multi ani , beneficiind de garantie, depusa 

de o  firma care asigura si montajul acestora. 

          Intervine doamna consilier , Panainte Mihaela, intreband ce reprezinta aceste 

aranjamente , daca sunt numai simple beculete sau si altceva. 

          Viceprimarul comunei ii raspunde ca vor fi in maniera celor vazute la comuna vecina , 

Mihail Kogalniceanu. 



            Domnul consilier  Dobrin propune ca aprobarea bugetului sa se faca si cu aceasta 

cheltuiala , trecandu-se la capitolul respectiv.  

 Se supune spre aprobare proiectul de hotarare.Cu13 voturi pentru, acesta  a fost aprobat. 

  In continuare , se da  cuvantul domnului primar   pentru a prezenta expunerea de motive 

la  proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul III 

al anului 2016. 

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

protectia mediului si turism prezinta raportul cu privire la avizarea proiectului de hotarare. 

Se trece la  discutii. 

Viceprimarul comunei propune intocmirea unei proceduri de  acordare a vizei CFP 

angajamentelor bugetare pe trimestre , iar executia sa se faca strict dupa aceasta. 

Primarul comunei intervine spunand ca viza CFP exista , ca  orice capitol bugetar este 

modificat doar de consiliul local si ca celelelte angajamente privind achiziţii si mici investitii , 

se pot modifica la nevoie. 

Tot dumnealui sustine ca excedentul dintr- un capitol se foloseste numai cu aprobarea 

consilierilor prin rectificarea bugetului local. 

 Se supune la vot spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea contului de 

executie bugetara pentru trimestrul III al anului 2016. 

 Cu 13 voturi pentru, acesta  a fost aprobat . 

 Presedintele de sedinta  da  cuvantul domnului viceprimar   pentru a prezenta expunerea 

de motive la Proiectul de hotarare privind  aprobarea instalării unui sistem video in punctele 

strategice ale comunei Crucea, judeţul Constanţa, 

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

teritoriului  prezinta raportul cu privire la avizarea proiectului de hotarare. 

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

protectia mediului si turism  prezinta raportul cu privire la avizarea proiectului de hotarare. 

Se inscrie la cuvant domnul consilier Dobrin care intreaba care este impactul asupra 

bugetului si isi exprima parerea ca punctele de amplasare  propuse sunt cam multe si dese. 

Primarul comunei intevine spunand ca se doreste  aprobarea principiului , desi 

consilierii si-au exprimat acordul intr-o sedinta anterioara .Dumnealui subliniaza inca odata 

necesitatea acestui sistem de monitorizare care se va dovedi mai ieftin decat organizarea pazei 

comunale conform rigorilor Legii nr.333 privind protectia bunurilor si persoanelor. 

Intevine doamna consilier Craciun Florina, care intreaba daca aceste camere de 

supraveghere se vor monta pe stalpii de energie electrica sau trebuie sa se monteze alti stalpi 

si daca acest lucru presupune  inchiriere. 

Primarul comunei raspunde ca aceste amanunte se vor stabili in momentul achizitionarii 

si montarii de catre o firma specializata care ne va da solutia. 

Domnul consilier, Sandu Gheorghe,  propune ca amplasarea camerelor sa fie la 

obiectivele de interes . 

Primarul comunei spune va fi consultata  si politia in ceea ce priveste  zonele sensibile. 

Nefiind si alte discutii, se trece la vot. Cu 13 voturi pentru, acesta  a fost aprobat . 

 Presedintele de sedinta , consilier Leu Marian, da  cuvantul domnului viceprimar   

pentru a prezenta expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind   aprobarea efectuării 



unei expertize tehnice , precum si aprobarea întocmirii unui proiect tehnic de consolidare a sălii 

de sport din Crucea. 

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

protectia mediului si turism prezinta raportul cu privire la avizarea proiectului de hotarare. 

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

teritoriului  prezinta raportul cu privire la avizarea proiectului de hotarare. 

 La discutii, primarul comunei aduce lamuriri cu privire la cauza care a dus la inclinarea 

salii de sport cu structura metalica si despre recomndarea specialistilor de la ISC. 

          In afara altor interventii, se trece la vot , proiectul de hotarare fiind aprobat in 

unanimitate. 

 In continuare, se da cuvantul domnului viceprimar   pentru a prezenta expunerea de 

motive la Proiectul de hotarare privind   aprobarea realizării obiectivului “ Amenajare locuri 

de joacă pentru copii în comuna Crucea, judeţul Constanţa”;  

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

teritoriului  prezinta raportul cu privire la avizarea proiectului de hotarare. 

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

protectia mediului si turism prezinta raportul cu privire la avizarea proiectului de hotarare. 

 In cadrul discutiilor se fac propuneri privind amplasamentul acestora de catre 

viceprimar, dupa cum urmează: la Galbiori – in apropierea bisericii catolice, la Crucea -  terenul 

de langa noua gradinita si terenul de langa fostul bufet, la Stupina-  curtea scolii si in IAS,la  

Crisan si Baltagesti – curtea scolii, iar la Siriu – teren  camin cultural . 

          Intervine domnul consilier Stanescu care spune ca amplasarea locurilor de joaca langa 

scoli este contraindicata pentru ca ar distrage atentia elevilor aflati la cursuri. 

         Domnii consilieri au fost , in principiu, de acord cu locatiile propuse sub rezerva analizării 

si altor locuri.. 

            Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate. 

  Dupa vot, presedintele de sedinta da  cuvantul domnului primar   pentru a prezenta 

expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind   acordarea unui ajutor de inmormantare; 

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

protectia mediului si turism prezinta raportul cu privire la avizarea proiectului de hotarare. 

Dau cuvantul comisiei pentru activitati social culturale, invatamant sanatate , familie si 

protectia copilului prezinta raportul cu privire la avizarea proiectului de hotarare. 

 Nefiind discutii, proiectul a fost aprobat de toti 13 consilieri. 

 La punctul Diverse : 

-domnul consilier Dobrin a ridicat problema gestionarii problemelor privind iluminatul public 

iar  doamna consilier Moroianu,  cea a locurilor de casa pentru tinerii din comuna. 

             Ordinea de zi fiind epuizata , presedintele de sedinta declara  inchise lucrarile sedintei. 

 

           Presedinte de sedinta,                                                             Secretar, 

           Marian LEU                                                                        Reveicuta GURGU  

 


