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  Incheiat astazi , 10.02. 2014,  in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei 
Crucea, judetul Constanta . 
             Presedintele de sedinta , doamna  consilier Marin Florentina  , declara deschise lucrarile 
sedintei si  anunta ca la acestea participa 10  consilieri din cei 12 in functie  , domnul consilier 
Vasile Gheorghe si dna. Popa Victorita nefiind prezenti . 
           A fost pus la dispozitia domnilor consilieri procesul verbal  al sedintei anterioare,  care a 
fost aprobat in unanimitate, dupa o corectia a domnului consilier Stanescu Constantin. Acesta a 
sesizat ca ,in inerventia sa,  a precizat “ clasa 0 si clasa I” nu cum a fost redactata  eronat” clasa I 
si clasa a II-a” . 
            Se da cuvantul domnului primar – Frigioi Gheorghe, pentru a prezenta ordinea de zi a 
sedintei. 
            Domnul primar prezinta ordinea de zi a sedintei, fara modificari .  
            Cu 10 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobata. 
        In continuare, presedintele de sedinta  da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 
expunerea de motive la proiectul de hotarare privind rectificarea   bugetului  local pe anul 2014.  
          Se prezinta raportul  comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-
financiare, protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare. 

 Cum niciun domn consilier nu  s-a inscris la cuvant , se trece la vot , proiectul de hotarare 
fiind aprobat in unanimitate. 
             In continuare, se da cuvantul  domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive 
la proiectul de hotarare privind privind   imobilul – păşune - proprietatea privată a comunei 
Crucea, identificat cu numărul cadastral 102265, situat în extravilanul comunei Crucea, parcela P 
816/1/2 ; 

Dupa aceea ,presedintele comisiei de specialitate juridicǎ ,de disciplinǎ, urbanism și 
amenajarea teritoriului prezinta raportul pentru avizarea proiectului de hotǎrâre pentru 
avizarea proiectului de hotarare. 
           Nefiind discutii se supune la vot spre aprobare proiectul de hotarare .Cu 10 voturi ale 
consilierilor prezenti, proiectul de hotarare a fost aprobat. 
 Ordinea de zi fiind epuizata , presedintele de sedinta, doamna consilier Marin Florentina 
, declar inchise lucrarile sedintei. 
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