
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 
 

 
 

D I S P O Z I T I A    NR.132 
privind convocarea consilierilor locali in sedinta extraordinara   

30.05.2016 
 

 

             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 extraordinara   din  30.05.2016 , ora 9,   in sala de sedinte a 

Consiliului local, avand pe ordinea de zi: 

 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului finantat integral din 

venituri proprii pe anul 2016; 

Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea  

2.  Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului privind cheltuielile 

necesare realizarii lucrarilor de intretinere a drumului communal DC 70 DN2A – 

CRISAN; 

 Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea  

 3 . Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei si a Devizului privind 

cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de reparatii a drumului de interes local catre 

manastirea “Sf. Cruce”. 

 Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea 

 

 

  Crucea, 27.05.2016 

 

                   PRIMAR,                                                           Avizez pentru legalitate, 

       Gheorghe FRIGIOI                                                                   SECRETAR, 

                                                                                                Reveicuta GURGU 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

CONVOCATOR 

 

 

Nr.2967/27.05.2016 

 

Domnule(a) consilier  

  

  In conformitate cu prevederile Dispozitiei primarului nr. 132/27.05.2016 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 30.05.2016, ora 9,00,  in sala de sedinte 

a Consiliului local, avand urmatoarea ordine de zi :   

 1.. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului finantat integral din venituri proprii 

pe anul 2016; 

 Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea  

 Raport al comisie juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului pentru 

avizarea proiectului de hotarare; 

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

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

           Raportul comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, invatamant, sanatate, 

familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare; 

 2. Proiect de hotarare privind  aprobarea Devizului privind cheltuielile necesare 

realizarii lucrarilor de intretinere a drumului communal DC 70 DN2A – CRISAN; 

 Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea  

 Raport al comisie juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului pentru 

avizarea proiectului de hotarare; 

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

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

 3 . Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei si a Devizului privind cheltuielile 

necesare realizarii lucrarilor de reparatii a drumului de interes local catre manastirea “Sf. 

Cruce”. 

 Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea  

 Raport al comisie juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului pentru 

avizarea proiectului de hotarare; 

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

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;  

 

                                                             PRIMAR, 

                                                    Gheorghe FRIGIOI  



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 
 

 
 
 

ORDINE DE ZI 
A SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN 30 MAI 2016 

 
 
 
 

 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului finantat integral din 

venituri proprii pe anul 2016; 

Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea  

2.  Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului privind cheltuielile 

necesare realizarii lucrarilor de intretinere a drumului communal DC 70 DN2A – 

CRISAN; 

       Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea  

 3 . Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei si a Devizului privind 

cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de reparatii a drumului de interes local catre 

manastirea “Sf. Cruce”. 

         Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea  

 

 

 

 

                                            PRIMAR, 

                                  Gheorghe FRIGIOI 




