
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

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

Incheiat astazi , 10.11. 2014, in sedinta extraordinara a Consiliului local al

comunei Crucea.

Presedintele de sedinta , doamna consilier Marinca Marcela , declara deschise

lucrarile sedintei.

De la sedinta lipsesc domnii consilieri Sandu Gheorghe , Vasile Gheorghe si

domnul viceprimar, Butoi Ion.

Presedintele de sedinta informeaza ca s-a pus la dispozitie procesul verbal al

ultimei sedinte, in conformitate cu prevederile art.43,pct.5 din Legea nr.215/2001 .

La sedinta participa si doamna inspector contabil , Diaconu Dorina .

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.

In continuare, presedintele de sedinta anunta ca aceasta a fost convocata in

conformitate cu dispozitiile art.39,alin.2 din Legea nr.215/2001, de catre primarul

comunei caruia ii da cuvantul pentru a prezenta ordinea de zi .

Primarul comunei Crucea, domnul Gheorghe Frigioi prezinta ordinea de zi ce

cuprinde numai un singur punct: Proiect de hotarare p privind aprobarea solicitarii unei

scrisori de garantare bancara in valoare de 257.614,50 lei de la Fondul National de

Garantare a Creditelor pentru I.M.M.(FNGCIMM), in vederea finantarii obiectivelor

derulate prin F.E.A.D.R. – masura 3.1.3.

Aceasta a fost aprobata cu 9 voturi .

Doamna consilier , Marinca Marcela , in calitate de presedinte de sedinta, invita

pe domnul primar, Gheorghe Frigioi, sa prezinte expunerea de motive la proiectul de

hotarare prezentat domnilor consilieri.

Presedintele comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

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

hotarare.

Nefiind discutii , se trece la vot, proiectul fiind aprobat in unanimitate.

Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei , multumind domnilor

consilieri pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA , SECRETAR,

Marcela MARINCA Reveicuta GURGU


