
R o M A N t e
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA CRUCEA

P R I M A R

D I S P O Z I T I E
privind convocarea consiliului local in sedinti ordinari

Dorin Rusu, primar al comunei Crucea, judetul Suceava;
in conformitite cu prevederile art.35 alin.(l) din Regulamentul de organizare qi functionare a Consiliului local

Crucea, aprobat prin Hot6rdrearc.33/2017 Si ale arl.39 alin. (l), art. 68 alin.(l) 9i ll5 alin.(l) lit.a, din Legea

administritiei publice locale nr. 215/2001, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

D I S P U N :
Art.l . Se convoacd Consiliul local al comunei Crucea, judetul Suceava in sedinta ordinar6 pentru data de

30 ianuarie 2018, orele l0 la sediul consiliului local, cu urmdtorul proiect al ordinii de zi:
l. prezentarea spre aprobare a procesului verbal incheiat tn sedinta ordinard a Consiliului local al comunei

Crucea, judetul Suceava din data de27.12.20171,
Initiator:At6nisoaie Maria - secretarul comunei Crucea;

2. Proiect de hotdrfue privind utilizarea excedentului anual al bugetului local;
Ini{iator: Dorin Rusu-primarul comunei Crucea;

3. proiect de hotAdre privind aprobarea numdrului de asistenli personali pentru persoanele cu handicap grav;

Iniliator: DORIN RUSU-primarul comunei Crucea;
4. proiect de hotdr6re privind aprobarea planului de acliuni gi lucrSri de interes local pentru repartizarea orelor de

muncd prevSzute a fi efectuate de citre beneficiarii de ajutor social;
Ini{iator: DORIN RUSU-primarul comunei Crucea;

5. proiect de hotdrdre pentru aprobarea modificdrii anexei nr. 2 la Hotdrdrea Consiliului local al comunei Crucea

nr.42 /29.09.2017, privind Jprobarea modificdrii volumului de masd lemnoas6 care se recolteazd, tn anul 2017 din

fondul forestier al comunei Crucea, judelul Suceava gi a modului de recoltare gi valorificare a cantitdlii de 665 mc.

Initiator: DORIN RUSU-primarul comunei Crucea;
6. proiect de hotdrare pentru aprobarea modific6rii anexei nr. I la Hotdr6rea Consiliului local al comunei Crucea

nr.44 131.10.2017, privind aprobarea modului de recoltare gi valorificare a cantitilii de 135 mc. din partida 5180 din

fondul forestier al comunei Crucea, judeful Suceava;
Iniliator: DORIN RU SU-primarul comunei Crucea;

7. Raport anual de activitate al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare, economico - social6,

buget, finantg administrarea domeniului public ai privat al comunei, agriculturd, gospod6rie comunald, amenajarea

teritoriului gi urbanism;
Ini{iator: consilier local Prahuza Mihai;

8. Raport anual de activitate al comisiei de specialitate pentru administralie publicd local6, juridic[ 9i de

disciplin6, apdrarea ordinii qi linigtii publice, a drepturilor cetdtenilor, proteclia mediului 9i turism;
Inifiator: consilier local Prahuza Constantin;

9. Raport anual de activitate al comisiei de specialitate pentru invStimdnt, sdnitate qi familie, munc6 9i protec{ie

social6, activitbti social- cultwale, culte, protectie copii, tineret gi sport;
Iniliator: consilier local Tauqer Carol;

10. Raport anual de activitate al viceprimarului;
Initiator: viceprimar. Ptahuza Constantin;

I l. Rapoarte anuale ale consilierilor locali;
Initiatori: consilierii locali;

12. Raport privind starea economicd, socialS qi de mediu a comunei Crucea, judegul Suceava, pe anul 2017;

Iniliator: Dorin Rusu-primarul comunei Crucea;
l3.propuneri penftu intocmirea Raportului de evaluare a performan{elor profesionale individuale ale

func{ionarului public - Atdndsaoaie Maria- secretarul comunei Crucea, judeful Suceava;
Iniliator: consiliul local;

14. Informare privind rezolvarea peti{iilor;
lniliator: At6ndsoaie Maria - secretarul comunei;

Art.2 Secretarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
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