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

 

  Incheiat astazi, 20.09.2016 ,  in sedinta extraordinara  a  Consiliului local al comunei 

Crucea. 

             Secretarul comunei Crucea    declara deschise lucrarile sedintei anuntand ca  la aceasta 

participa  12 consilieri din totalul de 13 in functie, absent fiind domnul consilier Stanescu 

Constantin. 

            In continuare, secretarul comunei  solicita consilierilor propuneri pentru desemnarea 

unui presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni, intrucat mandatul domnului consilier 

Stanescu Constantin s-a incheiat. 

            Domnul consilier ,Moise Dan , propune pe domnul consilier Leu Marian . Nefiind si 

alte propuneri, se supune la vot, aceasta fiind aprobata cu cele  12 voturi ale consilierilor 

prezenti, 

           Presedintele de sedinta desemnat 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 12 voturi pentru, procesul 

verbal a fost aprobat. 

Presedintele de sedinta anunta ca aceasta a fost convocata in conformitate cu 

dispozitiile art.39,alin.2 din Legea nr.215/2001 si prezinta ordinea de zi  care cuprinde doua 

proiecte de hotarare, si anume: 

•  Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri in 

comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de director/director adjunct la Liceul 

Tehnologic Crucea - initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea  

•  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei 

Crucea , judeţul Constanţa în cadrul Consiliului de  Administraţie al Liceului 

Tehnologic Crucea-initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea .              

            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. 

 Trecandu-se la  discutii, domnul viceprimar, Tudorache Iulian, propune pe doamna 

Moroianu Anica si pe domnul Sandu Gheorghe, avand in vedere ca acestia au studii superioare 

cu diploma de licenta. 



              In lipsa altor propuneri, se trece la vot . Cu 12 voturi pentru ,  doamna Moroianu Anica 

si  domnul Sandu Gheorghe au fost desemnati în calitate de membri in comisia de concurs 

pentru ocuparea posturilor de director/director adjunct la Liceul Tehnologic Crucea. 

             In continuare, primarul comunei, domnul Frigioi Gheorghe, prezinta expunerea de 

motive la ultimul punct aflat pe ordinea de zi . 

               Tot viceprimarul comunei propune desemnarea domnilor  Dragan Dorel si Lischievici 

Alexandru reprezentanti ai  Consiliului Local al comunei Crucea , judeţul Constanţa în cadrul 

Consiliului de  Administraţie al Liceului Tehnologic Crucea. 

              Supusa la vot , propunerea domnului viceprimar a fost aprobata in unanimitate. 

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

 

 

 

 

 

 

               Presedinte de sedinta,                                                                          Secretar, 

 

                      Marian LEU                                                                      Reveicuta GURGU 

 


