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  Incheiat astazi , 19. 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,  

            Se da cuvantul domnului viceprimar – Butoi Ion , pentru a prezenta ordinea de zi a sedintei. 

            Domnul viceprimar 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 viceprimar pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul  de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii 

scrisorii de garantie bancara nr. 263/ 09.12.2011  emisa de  Fondul National de Garantare a Creditelor 

pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform contractului 

de finantare nr. C322010921400054 / 08.06.2010 incheiat intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit si Comuna Crucea pentru finantarea proiectului integrat Imbunatatirea calitatii vietii pentru 

populatia rurala din comuna Crucea, judetul  Constanta. 

              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. 

            Presedintele de sedinta invita pe domnul viceprimar sa prezinte expunerea de motive la proiectul  

de hotarare privind  trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Crucea  a terenului in 

suprafata 1063 m.p ,  cu nr.cadastral 102739. 

Presedintele comisiei  de specialitate juridica , urbanism si amenajarea teritoriului prezinta raportul 

pentru avizarea proiectului de hotarare. 

Nefiind discutii, se trece la vot, proiectul de hotarare fiind aprobat in unanimitate. 

In continuare, domnul Butoi Ion , viceprimarul comunei , prezinta expunerea de motive la 

proiectul  de hotarare privind aprobarea constituiri dreptului de uz si servitute in favoarea SC ENEL 

DISTRIBUTIE DOBROGEA SA. 

Presedintele comisiei  de specialitate juridica , urbanism si amenajarea teritoriului prezinta raportul 

pentru avizarea proiectului de hotarare. 

Nefiind discutii, se trece la vot, proiectul de hotarare fiind aprobat in unanimitate. 

         Ordinea de zi diind epuizata, presedintele de sedinta, doamna consilier Marin Florentina , declara 

inchise lucrarile sedintei. 

                   Presedinte de sedinta,                                                                    Secretar, 

Florentina MARIN                                                               Reveicuta GURGU


