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D I S P O Z I T I A    NR.290 

privind convocarea consilierilor locali in sedinta de indata  
14.11.2016 

 
 

             Subsemnatul Frigioi Gheorghe, Primarul Comunei Crucea, judetul Constanta, 

in temeiul prevederilor art.39 alin.(4) 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 de indata    din  14.11.2016 , ora 12,   in sala de sedinte a 

Consiliului local, avand pe ordinea de zi: 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea  solicitarii de prelungire a valabilitatii  scrisorii 

de garantie  bancara in valoare de 257.614,50 lei de la Fondul National de 

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

intitulat “Centru local de informare turistica in comuna Crucea si proximitati; 

Dezvoltare si marketing turistic”,   – derulat prin F.E.A.D.R. – masura 3.1.3”. 

       Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016; 

Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea . 

 

 

  Crucea, 14.11.2016 

 

 

                   PRIMAR,                                                           Avizez pentru legalitate, 

       Gheorghe FRIGIOI                                                                   SECRETAR, 

                                                                                                Reveicuta GURGU 



 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

CONVOCATOR 

 

Nr.6158/14.11.2016 

 

Domnule(a) consilier  

  

  In conformitate cu prevederile Dispozitiei primarului nr. 190/14.11.2016 

si a prevederilor art.117, lit.f din Legea nr.215/2001, republicata, sunteti 

convocat(a) sa luati parte la sedinta de indata  a Consiliului local din data de 

14.11.2016, ora 12,00,  in sala de sedinte a Consiliului local, avand urmatoarea 

ordine de zi :   

1.  Proiect de hotarare privind aprobarea  solicitarii de prelungire a 

valabilitatii  scrisorii de garantie  bancara in valoare de 257.614,50 lei 

de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru 

I.M.M.(FNGCIMM), in vederea finantarii proiectului intitulat “Centru 

local de informare turistica in comuna Crucea si proximitati; 

Dezvoltare si marketing turistic”,   – derulat prin F.E.A.D.R. – masura 

3.1.3” 

Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea  

      Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati 

economic-financiare, protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de 

hotarare;  

 

2.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016; 

       Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea  

      Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati 

economic-financiare, protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de 

hotarare. 

   

                             

                                                PRIMAR, 

                           Gheorghe FRIGIOI 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

 

ORDINE DE ZI 

SEDINTA  DE INDATA 14.11.2016 

 

  

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea  solicitarii de prelungire a 

valabilitatii  scrisorii de garantie  bancara in valoare de 257.614,50 lei 

de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru 

I.M.M.(FNGCIMM), in vederea finantarii proiectului intitulat “Centru 

local de informare turistica in comuna Crucea si proximitati; 

Dezvoltare si marketing turistic”,   – derulat prin F.E.A.D.R. – masura 

3.1.3” 

Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea  

      Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati 

economic-financiare, protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de 

hotarare;  

 

2.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016; 

       Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea  

 Raport al comisie juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului 

pentru avizarea proiectului de hotarare. 

   

 

                             

                                                PRIMAR, 

                           Gheorghe FRIGIOI 


