
CONSILIUL LOCAL CRUCEA

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

Incheiat astazi 29.07.2015, in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Crucea.

Presedintele de sedinta , domnul viceprimar Butoi Ion , declara deschise lucrarile sedintei

anuntand ca la aceasta participa 9 consilieri din totalul de 12 in functie, absenti motivat fiind

domnii consilieri ,Dragan Dorel, Vasile Gheorghe si Marin Florentina.

La sedinta participa domnul Gheorghe Frigioi , primarul comunei si doamna Diaconu Dorina,

inspector contabil.

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 9 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 anunta ca nu sunt modificari pe ordinea de zi fata de cea

comunicata.

Se supune la vot ordinea de zi. Cu 9 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobata.

Presedintele de sedinta , domnul viceprimar Butoi Ion, da cuvantul doamnei Diaconu Dorina ,

inspector contabil , sa prezinte expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea

contului de executie bugetara pentru timestrul II al anului 2015.

Domnul consilier, Sandu Gheorghe, presedintele comisie de specialitate pentru agricultura,

activitati economic-financiare , protectia mediului si turism prezinta raportul de avizare a proiectului

de hotarare.

La discutii se inscrie domnisoara consilier, Ioana Constantin, care intreaba daca persoanele

fizice raman debitoare in anul urmator. Inspectorul contabil confirma acest lucru mentionand ca la

debitele respective se adauga penalitati.

Domnul consilier Dobrin Iosif constata ca restanta de la impozitele pe teren si cladiri sunt mari

si ca acestea provin , deci, de la personae fizice.

Domnisoara consilier , Constantin Ioana , face observatia ca procentul de incasare pana la aceasta

ora este mic si ca excedentul anului 2014 este utilizat si pe ce ce proiecte.

Raspunsul primit de la inspectorul contabil a fost acela ca aceste sume au fost utilizate

pentru proiectele din fonduri europene aflate in curs de implementare.

Ne mai fiind discutii , se supune la vot proiectul de hotarare. Cu voturile celor noua consilieri

prezenti, acesta a fost aprobat in unanimitate.

In continuare, viceprimarul comunei prezinta expunerea de motive la Proiectul de hotarare

aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute de trecere subteranã, cu titlu gratuit, in favoarea

S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin Andrei Doru si Andrei Daniela.

Raportul comisiei de specialitate – juridicã , de disciplina , urbanism si amenajarea teritoriului

pentru avizarea proiectului de hotãrâre este prezentat de domnul consilier Moise Dan.



Deoarece nimeni nu s-a inscris la cuvant proiectul de hotarare a fost supus aprobarii , acesta

fiind adoptat cu 9 voturi pentru.

Presedintele de sedinta, domnul viceprimar Butoi Ion , da cuvantul domnului Frigioi

Gheorghe , primarul comunei , pentru a prezenta solicitarile preotilor parohi din Stupina si din

Crucea.Prima solicitare afost aceea de a sprijini colecta initiata de Arhiepiscopia Tomisului pentru

aprovizionarea cantinelor sociale din judetul nostru.

Domnisoara consilier Constantin Ioana intervine si spune ca daca este o actiune a patriarhiei

nu vede cum sa se implice consiliul local.

Domnul consilier Moise Dan spune ca cei care au obtinut productii au donat déjà

manastirilor si parohiilor din comuna si din imprejurimi.

Domnul primar intervine cu informatia ca toate parohiile din comuna sunt proprietare de

teren arabil.In continuare acesta mentioneaza ca , solicitarea fiind o adresa oficiala trebuie sa I se dea

curs, consiliul local imputenicind primarul sa solicite printr-o adresa implicarea facorilor locali in

aceasta actiune social-filantropica.

Solicitarea preotului paroh, Mija Constantin, de a-l sprijini procurarea unui nou clopot la

biserica din Crucea, care s-a deteriorat din cauza vechimii sale , a fost prezentata de primarul

comunei impreuna cu o oferta unei firme specializate , cu propunerea de a fi initiat un proiect de

hotarare in acest sens. Importanta acestei achizitii este data si de faptul ca un clopot este si un sistem

de alarma in situatii de urgenta, acesta fiind necesar in absenta altor mijloace de alarmare.

Domnul consilier Sandu Gheorghe intreaba daca se poate pune problema unui sprijin

financiar in acest sens in situatia in care anterior a fost solicitat un astfel de sprijin de catre preotul

paroh din Stupina , pentru renovarea bisericii de acolo.

Domnul primar intervine, spunand ca memoriul si devizul depus de preotul Ciornea au fost

inainte catre Consiliul Judetean spre competenta solutionare, dar nu s-a primit niciun raspuns .

Doamna Marinca Marcela intervine si spune ca preotii vorbesc intre ei si nu este bine sa se

faca o discriminare.

Domnul consilier Iosif Dobrin intervine cu propunerea ca preotii parohi sa fie intrebati in

legatura cu bugetul de venituri si cheltuieli al parohiei , modul de gestioare al acestuia.

Discutiile incheindu-se , presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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