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D I S P O Z I T I A    NR.279 

privind convocarea consilierilor locali in sedinta ordinara  
din 31.10.2016 

 
 
             Subsemnatul Frigioi Gheorghe, Primarul Comunei Crucea, judetul Constanta, in 
temeiul prevederilor art.39 alin.(1) 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, judeţul  
Constanţa, în şedinţa ordinară din data de 31.10.2016, ora 9,  in sala de şedinţe a Consiliului 
local, având pe ordinea de zi: 

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

 Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul 

III al anului 2016; 
 Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

3. Proiect de hotarare privind  aprobarea instalării unui sistem video in punctele strategice 
ale comunei Crucea, judeţul Constanţa; 
           Initiator - domnul Iulian Tudorache - viceprimarul comunei   

4.  Proiect de hotarare aprobarea efectuării unei expertize tehnice , precum si 
aprobarea întocmirii unui proiect tehnic de consolidare a sălii de sport din Crucea ; 
  Initiator - domnul Iulian Tudorache - viceprimarul comunei   

5. Proiect de hotarare aprobarea realizării obiectivului “Amenajare locuri de joacă 
pentru copii în comuna Crucea, judeţul Constanţa”;  
  Initiator - domnul Iulian Tudorache - viceprimarul comunei   

6. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare doamnei Bartal 
Iuliana din comuna Crucea, judetul Constanta . 
            Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

7. Diverse . 
 

Crucea,  25.10.2016 
 

                  PRIMAR, 
   Gheorghe FRIGIOI                                                           Avizez pentru legalitate, 
                                                                                                          SECRETAR,                    
                                                                                                    Reveicuta GURGU  
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                                               ORDINE DE ZI  

               SEDINTA ORDINARA 31 OCTOMBRIE 2016 

 

 

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

 Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru 

trimestrul III al anului 2016; 

 Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

3. Proiect de hotarare privind  aprobarea instalării unui sistem video in 

punctele strategice ale comunei Crucea, judeţul Constanţa; 

           Initiator - domnul Iulian Tudorache - viceprimarul comunei   

4.  Proiect de hotarare aprobarea efectuării unei expertize tehnice , precum si 

aprobarea întocmirii unui proiect tehnic de consolidare a sălii de sport din 

Crucea ; 

  Initiator - domnul Iulian Tudorache - viceprimarul comunei   

5. Proiect de hotarare aprobarea realizării obiectivului “ Amenajare locuri de 

joacă pentru copii în comuna Crucea, judeţul Constanţa;  

  Initiator - domnul Iulian Tudorache - viceprimarul comunei   

6. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare doamnei 

Bartal Iuliana din comuna Crucea, judetul Constanta . 

            Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

7. Diverse . 

 

 

                                                

 

 

 

                                               PRIMAR, 

 

                                        Gheorghe FRIGIOI 
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CONVOCATOR 

 

 

Nr.5883/25.10.2016 

 

Domnule(a) consilier  

  

  In conformitate cu prevederile Dispozitiei primarului nr.279/25.10.2016 si a 

prevederilor art.117, lit.f din Legea nr.215/2001, republicata, sunteti convocat(a) sa luati parte 

la sedinta ordinara a Consiliului local din data de 31.10.2016, ora 9,00,  in sala de sedinte a 

Consiliului local, avand urmatoarea ordine de zi :   

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

Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

 Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru 

trimestrul III al anului 2016; 

Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

 Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

 3.       Proiect de hotarare privind  aprobarea instalării unui sistem video in punctele 

strategice ale comunei Crucea, judeţul Constanţa; 

Initiator - domnul Iulian Tudorache - viceprimarul comunei   

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

avizarea proiectului de hotarare; 

 Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

 4.  Proiect de hotarare aprobarea efectuării unei expertize tehnice , precum si 

aprobarea întocmirii unui proiect tehnic de consolidare a sălii de sport din Crucea ; 

Initiator - domnul Iulian Tudorache - viceprimarul comunei   

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

avizarea proiectului de hotarare; 

 Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

 5.  Proiect de hotarare aprobarea realizării obiectivului “ Amenajare locuri de joacă 

pentru copii în comuna Crucea, judeţul Constanţa”;  

  Initiator - domnul Iulian Tudorache - viceprimarul comunei   

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

avizarea proiectului de hotarare; 

   Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

 



6. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare doamnei 

Bartal Iuliana din comuna Crucea, judetul Constanta. 

            Initiator - domnul Gheorghe Frigioi - primarul comunei   

 Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

 Raportul comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, invatamant, sanatate, 

familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare; 

7. Diverse 

 

 

           Comisiile de specialitate vor depune amendamente sau propuneri de modificare a 

continutului proiectelor de hotarare la secretarul comunei pana la data de 28.10.2016.  

           Tot la aceeasi data, comisiile de specialitate vor prezenta raportul de avizare pentru 

fiecare proiect de hotarare daca, in urma analizei realizate in cadrul  sedintelor de comisie,  

rezulta ca proiectele de hotarare intrunesc conditiile de legalitate si oportunitate . 

 

                       

                                                             

 

 

                                                               PRIMAR, 

                                                    Gheorghe FRIGIOI 


