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  Incheiat astazi , 1 aprilie   2014,  in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei 
Crucea. 
             Presedintele de sedinta , domnul   consilier Sandu Gheorghe   , declara deschise lucrarile 
sedintei si  anunta ca la acestea participa 10 consilieri din cei 12 in functie  , domnii consilieri Vasile 
Gheorghe  si  Popa Victorita nefiind prezenti . 
           A fost pus la dispozitia domnilor consilieri procesul verbal  al sedintei anterioare,  care a fost 
aprobat in unanimitate. 
            Se da cuvantul domnului primar – Frigioi Gheorghe, pentru a prezenta ordinea de zi a sedintei. 
            Domnul primar prezinta singurul punct de pe ordinea de zi , si anume: Proiect de hotarare 
privind  aprobarea unui   ajutor financiar  de urgenta pentru copilul Ionita Florin Denis. 
            Cu  10 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobata. 
          Domnul primar, Gheorghe Frigioi, prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare 
respectiv.  
         Se prezinta raportul  comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 
protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare. 

         In continuare , domnul consilier Sandu Gheorghe, presedintele de sedinta , invita la discutii. 

        Domnul primar intervine cu argumente  solicitand in acelasi timp, din partea domnilor consilieri, 
propunerea unei sume care sa acopere nevoile urgente ,in deplasarea copilului Ionita Florin Denis la 
Bucuresti pentru efectuarea  tratamentului  de specialitate recomandat de doctorii de la spitalul 
Bagdazar. 

        Deoarece domnii consilieri nu au facut nicio propunere, domnul primar , tinand cont de faptul ca 
transportul copilului se va face cu ambulanta , propune suma de 2500 lei, suma cu care domnii 
consilieri au fost de acord in urma votului exprimat. 

            Cu  10 voturi pentru, proiectul de hotarare a fost aprobat. 
        Ordinea de zi fiind epuizata, presedintele de sedinta, domnul consilier Sandu Gheorghe, declara 
inchise lucrarile sedintei. 
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