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  Incheiat astazi, 09.08.2016 ,  in sedinta de indata  a  Consiliului local al 

comunei Crucea. 

            Presedintele de sedinta , domnul consilier Stanescu Constantin  ,   declara 

deschise lucrarile sedintei anuntand ca  la aceasta participa  13 consilieri din 

totalul de 13 in functie  . Este prezenta  si doamna Diaconu Dorina , inspector 

contabil in cadrul primariei comunei Crucea. 

            In deschidere s-a  proceda la ceremonia de depunere a juramantului de 

catre domnul consilier Dobrin Iosif, al carui mandat a fost validat prin Hotararea 

Consiliului local nr.61/29.07.2016. 

           In continuare , presedintele de sedinta   se adreseaza consilierilor 

spunandu-le ca 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. 

           Domnii consilieri au propus aprobarea acestuia la sfarsitul sedintei 

deoarece nu au reusit sa il citeasca. 

 Presedintele de sedinta anunta ca aceasta a fost convocata in conformitate 

cu dispozitiile art.39,alin.4 din Legea nr.215/2001 . 

           Domnul viceprimar , Tudorache Iulian , anunta ca ordinea de zi cuprinde 

un singur proiect  : RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016. 

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

 Presedintele de sedinta, domnul consilier Stanescu , solicita prezentarea 

expunerii de motive la primul proiect inscris pe ordinea de zi . 

          Aceasta a fost prezentata de viceprimarul comunei dupa ce a facut o 

prezentare a stadiului lucrarilor efectuate la sistemele de alimentare cu apa din 

galbiori, Stupina, Crisan si Siriu. 

 Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

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

hotarare. 



             Nefiind discutii , proiectul de hotarare este aprobat cu 13 voturi pentru 

ale celor 13 consilieri prezenti . 

             In continuare , presedintele de sedinta propune revenirea asupra 

procesului verbal al sedintei anterioare . Intreaba daca sunt observatii. 

                Doamna  consilier, Moroianu Anica, spune ca nu a fost consemnata 

interventia sa cu privire la amenajarea terenului de sport.Dumneaiei spune ca a 

intrebat de locatia acestuia si ca nu este de acord cu aceasta. I se parea mult mai 

bun terenul de la marginea satului Crucea. 

                 Nefiind alte observatii pe marginea procesului verbal al sedintei 

ordinare , se trece la vot, acesta fiind aprobat in unanimitate cu completarile 

doamnei Moroianu Anica. 

                Doamna consilier , Panainte Mihaela , propune ca pe ordinea de zi , de 

fiecare data , sa fie trecut si punctul “DIVERSE”. 

                Ordinea de zi fiind epuizata declar inchise lucrarile sedintei. 

 

 

 

 Presedinte de sedinta, 

Stanescu Constantin                                                                         Secretar, 

                                                                                                  Gurgu Reveicuta  

 

 

 

 


