
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

 

 

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

privind convocarea consilierilor locali in sedinta de indata 

din 06.10.2015 

 

             Subsemnatul Frigioi Gheorghe, Primarul Comunei Crucea, judetul Constanta, in 

temeiul prevederilor art.39 alin.(4) 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 indată  din  06.10.2015 , ora 9  in sala de sedinte a Consiliului 

local, avand pe ordinea de zi: 

• Proiect de hotarare privind   aprobarea contului de executie bugetara  

pentru trimestrul III  al anului 2015; 

               Initiator - domnul Frigioi Gheorghe  - primarul comunei  Crucea 

• Proiect de  revocare a HCL nr.70/02.10.015 cu privire la aprobarea 

organigramei si a statului de functii; 

              Initiator - domnul Frigioi Gheorghe  - primarul comunei  Crucea 

• Proiect de hotarare privind  aprobarea  modificarii organigramei si a 

statului de functii; 

Initiator - domnul Frigioi Gheorghe  - primarul comunei  Crucea 

 

Crucea- 05.10.2015 

 

 

 

                  PRIMAR,           

Gheorghe FRIGIOI                                                                       Avizez pentru legalitate, 

                                                                                                                             SECRETAR, 

                                                                                                          Reveicuta GURGU  
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NR.5391/05.10.2015 

 

PROIECT ORDINE DE ZI 

SEDINTA DE INDATA 06.10.2015 

 

 

• Proiect de hotarare privind   aprobarea contului de executie 

bugetara  pentru trimestrul III  al anului 2015; 

               Initiator - domnul Frigioi Gheorghe  - primarul comunei  Crucea 

• Proiect de  revocare a HCL nr.70/02.10.015 cu privire la 

aprobarea organigramei si a statului de functii; 

              Initiator - domnul Frigioi Gheorghe  - primarul comunei  Crucea 

• Proiect de hotarare privind  aprobarea  modificarii 

organigramei si a statului de functii; 

Initiator - domnul Frigioi Gheorghe  - primarul comunei  Crucea 

 

Crucea- 05.10.2015 

 

 

 

PRIMAR, 

Gheorghe FRIGIOI 

 

 

 

 

 



              

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
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AVIZ DE LEGALITATE 

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

Consiliului local in sedinta de indata din 06.10.2015 

 

 

             Analizand proiectele de hotarari ce se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului local in 

sedinta de indata  din 06.10.2015,  am constatat urmatoarele: 

1 Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru 

trimestrul III al anului 2015 este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in 

conformitate cu prevederile art.49, alin(12) , art.73 , alin(3) din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, modificata si completata ulterior si in limita competentei date de 

prevederilor art. 36, alin.2,lit.”b”coroborat cu alin 4,lit.”a”si ale  art. 45 alin.2,lit.a  din Legea 

nr. 215/2001 privind administratia publica locala., republicata , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

2.   Proiectul de hotarare de  revocare a HCL nr.70/02.10.015 cu privire la 

aprobarea organigramei si a statului de functii este legal si il avizez pentru legalitate, fiind 

initiat in conformitate cu din art.21 si art.52 din Constitutia republicata, cât si din 

dispozitiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrative si in limita 

competentei date de  prevederile art. 45, alin.(2) , lit. a  din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ; 

 3. Proiect de hotarare privind  aprobarea  modificarii organigramei si a statului 

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

prevederile art.VI al O.U.G. nr.41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative , precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare  si in limita 

competentei date de  prevederile  art.36, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(6), lit.a), pct.2 

si art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata. 

 

 

 

                                      SECRETAR, 

                                          GURGU REVEICUTA  
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CONVOCATOR 

 Domnule(a) consilier  

   In conformitate cu prevederile Dispozitiei primarului nr. 

293/05.10.2015 si a prevederilor art.117, lit.f din Legea nr.215/2001, republicata, 

sunteti convocat(a) sa luati parte la sedinta de indată a Consiliului local din 

06.10.2015, ora 9, in sala de sedinte a Consiliului local, avand urmatoarea ordine de 

zi :  

1. Expunere de motive la Proiectul de hotarare  privind aprobarea contului 

de executie bugetara  pentru trimestrul III  al anului 2015; 

            Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe      

 Proiect de hotarare privind   privind aprobarea contului de executie bugetara  

pentru trimestrul III  al anului 2015; 

             Initiator - primarul comunei  Crucea - domnul Frigioi Gheorghe   

Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

2. Expunere de motive la Proiectul de hotarare de  revocare a HCL 

nr.70/02.10.015 cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii 

             Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe      

Proiect de  revocare a HCL nr.70/02.10.015 cu privire la aprobarea organigramei 

si a statului de functii; 

              Initiator - domnul Frigioi Gheorghe  - primarul comunei  Crucea 

  Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  

teritoriului si urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare. 

3. Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind  aprobarea  

modificarii organigramei si a statului de functii; 

Raportor- primarul comunei Crucea- Frigioi Gheorghe      

Proiect de hotarare privind  aprobarea  modificarii organigramei si a statului de 

functii; 

Initiator - domnul Frigioi Gheorghe  - primarul comunei  Crucea 

  Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  

teritoriului si urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare. 

 

PRIMAR, 

FRIGIOI GHEORGHE 


