
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA
COMUNA CRUCEA

PRIMAR

D I S P O Z I T I A NR.285

privind convocarea consilierilor locali in sedinta de indata din

12.12.2014

Subsemnatul Frigioi Gheorghe, Primarul Comunei Crucea, judetul
Constanta, in temeiul prevederilor art.39 alin.(2) 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 data de 12.12.2014, ora 9,
in sala de sedinte a Consiliului local, avand urmatoarea ordine de zi:

I. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 43 800 lei din
bugetul local pe anul 2014 in vederea organizarii unei activitati distractive
pentru copiii din comuna Crucea si acordarea unor pachete cadou cu
ocazia sarbatorilor de iarna;

Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei

II. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Initiator – domnul Frigioi Gheorghe – primarul comunei

Crucea , 12.12.2014

PRIMAR, Avizez pentru legalitate,

Gheorghe FRIGIOI SECRETAR,

Reveicuta GURGU



JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

SECRETAR

A V I Z

cu privire la legalitatea proiectelor de hotarare ce se supun dezbaterii si

aprobarii Consiliului local in sedinta de indata din data de 12.12.2014

Analizand proiectele de hotarari ce se supun dezbaterii si aprobarii

Consiliului local in sedinta de indata 12.12.2014, am constatat urmatoarele:

1. Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu prevederile

Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si in limita competentei date de

prevederile art.36, alin.2, lit.b) corobort cu alin.4, lit.a) si ale art.45, alin (1) , lit a

din Legea 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

2.Proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 43 800 lei din bugetul

local pe anul 2014 in vederea organizarii unei activitati distractive pentru copiii

din comuna Crucea si acordarea unor pachete cadou cu ocazia sarbatorilor de

iarna este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu

prevederile art. 36, 39 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

republicata si in limita competentei date de prevederile art.45 din Legea nr.

215/2001 a administratiei publice locale, republicata. Legea nr. 215/2001 a

administratiei publice locale, republicata.

SECRETAR,

Reveicuta GURGU



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

CONVOCATOR

Domnule(a) consilier

In conformitate cu prevederile Dispozitiei primarului nr.285/2014 si a prevederilor

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

extraordinara a Consiliului local din data de 25.08.2014, ora 9,00, in sala de sedinte a

Consiliului local, avand urmatoarea ordine de zi :

I. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 43

800 lei din bugetul local pe anul 2014 in vederea organizarii unei activitati distractive pentru

copiii din comuna Crucea si acordarea unor pachete cadou cu ocazia sarbatorilor de iarna;

Raportor – domnul Frigioi Gheorghe – primarul comunei

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 43 800 lei din bugetul local pe anul 2014

in vederea organizarii unei activitati distractive pentru copiii din comuna Crucea si acordarea

unor pachete cadou cu ocazia sarbatorilor de iarna;

Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei

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

mediului si turism;

II. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe

anul 2014;

Raportor – domnul Frigioi Gheorghe – primarul comunei

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Initiator – domnul Frigioi Gheorghe – primarul comunei

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

mediului si turism;

PRIMAR,

FRIGIOI GHEORGHE



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

PROIECT ORDINE DE ZI

A SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 12.12.2014

III. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 43 800 lei

din bugetul local pe anul 2014 in vederea organizarii unei activitati distractive pentru copiii din

comuna Crucea si acordarea unor pachete cadou cu ocazia sarbatorilor de iarna;

Raportor – domnul Frigioi Gheorghe – primarul comunei

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 43 800 lei din bugetul local pe anul 2014

in vederea organizarii unei activitati distractive pentru copiii din comuna Crucea si acordarea

unor pachete cadou cu ocazia sarbatorilor de iarna;

Initiator - domnul Frigioi Gheorghe - primarul comunei

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

mediului si turism;

IV. Expunere de motive la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe

anul 2014;

Raportor – domnul Frigioi Gheorghe – primarul comunei

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Initiator – domnul Frigioi Gheorghe – primarul comunei

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

mediului si turism;

Crucea , 12.12.2014

PRIMAR,

GHEORGHE FRIGIOI


