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 Incheiat astazi, 14.11.2016 ,  in sedinta de indata   a  Consiliului local al comunei 

Crucea. 

            Presedintele de sedinta , domnul consilier Leu Marian   ,   declara deschise 

lucrarile sedintei, anuntand ca  la aceasta participa  11 consilieri din totalul de 13 in 

functie. Absenteaza domnii consilieri Dragan Dorel si Postelnicu Paraschivu. 

            La sedinta participa primarul comunei, domnul Frigioi Gheorghe si doamna 

Diaconu Dorina, inspector contabil. 

            In continuare , presedintele de sedinta se adreseaza consilierilor spunandu-le 

ca li s-a pus la dispozitie procesul verbal al ultimei  sedinte, in conformitate cu 

prevederile art.43, pct.5 din Legea administratiei publice 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 11 voturi pentru, 

procesul verbal a fost aprobat. 

 Presedintele de sedinta anunta ca sedinta de indata  a fost convocata in 

conformitate cu dispozitiile art.39,alin.4 din Legea nr.215/2001 si invita pe primarul 

comunei , domnul Frigioi Gheorghe   , sa prezinte ordinea de zi. 

      Ordinea de zi care cuprinde : 

- 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”, cu    initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea; 
- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, cu 

initiator Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea ,  

se supune la vot si este aprobata in unanimitate. 

 Presedintele de sedinta, domnul consilier Leu Marian  , solicita primarului 

comunei prezentarea expunerii de motive la primul punct de pe ordinea de zi. 

 Dupa aceasta, se da  cuvantul presedintelui comisiei de specialitate pentru 

agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului si turism pentru a 

prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de hotarare. 



            Trecandu-se la discutii , presedintele de sedinta intreaba cat mai dureaza 

proiectul. Primarul comunei spune ca nu se stie cu exactitate, finalizarea acestuia 

depinde de timpul in care sunt aplicate procedurile de lucru ale AFIR si ca din punctul 

nostru de vedere acesta este terminat. 

          In lipsa altei interventii , se trece la vot. Cu 11 voturi pentru,  proiectul a fost 

aprobat. 

          In continuare , presedintele de sedinta , consilier Leu Marian, solicita primarului 

comunei Crucea sa prezinte expunerea de motive la proiectul de hotarare privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2016. 

           Presedintele comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism prezentinta raportul cu privire la avizarea 

proiectului de hotarare. 

          Se trece la discutii. Domnul Graniceru Alexandru intreaba ce cheltuieli va 

acoperi suma de 150 000 lei cu destinatia –Dezvoltare locala . 

          Primarul comunei raspunde ca aceasta suma va fi folosita in vederea asigurarii 

utilitatilor la noua gradinita. 

          Domnul consilier, Leu Marian, intreaba daca a existat un proiect unde sa se 

regaseasca si aceste utilitati. 

           Primarul comunei raspunde afirmativ mentionand ca  proiectul finantat de 

guvern a avut cheltuieli eligibile constructia si dotarile cu materiale didactice, iar 

realizarea utilitatilor  a cazut in sarcina autoritatilor locale. 

             Nefiind si alte discutii , se trece la vot. Proiectul de hotarare dezbatut a fost 

aprobat in unanimitate. 

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

acesteia.     

 

 

 

 

             Presedinte de sedinta ,                                                         Secretar, 

 

               Marian LEU                                                            Reveicuta GURGU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


