
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA 

P R I M A R
D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea consiliului local în şedinţă ordinară

Dorin Rusu, primar al comunei Crucea, judeţul Suceava;
în conformitate cu prevederile art.35 alin.(l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local 

Crucea, aprobat prin Hotărârea nr.33/2017 şi ale art. 39 alin. (1), art. 68 alin.(l) şi 115 alin.(l) lit.a, din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N  :
Art. 1. Se convoacă Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Suceava în şedinţa ordinară pentru data de 

30 ianuarie 2019, orele 9,30 la sediul consiliului local, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei 

Crucea, judeţul Suceava din data de 27.12.2018;
Initiator:Atănăsoaie Maria - secretarul comunei Crucea;

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativului pentru consumul de carburanţi pentru autovehicolele, 
utilajele şi echipamentele din dotarea Primăriei comunei Crucea, judeţul Suceava

Iniţiator: Dorin Rusu-primarul comunei Crucea;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav;

Iniţiator: DORIN RUSU-primarul comunei Crucea;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă prevăzute a fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social;
Iniţiator: DORIN RUSU-primarul comunei Crucea;

5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local;
Iniţiator: Dorin Rusu-primarul comunei Crucea;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a cheltuielilor actualizate de cofinanţare 
din bugetul comunei Crucea, ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 pentru 
obiectivul de investiţii:” MODERNIZARE ŞI DOTARE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, SAT CRUCEA, 
COMUNA CRUCEA, JUDEŢUL SUCEA FA”

Iniţiator: DORIN RUSU-primarul comunei Crucea;
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi persoanlul contractual din 

cadrul Primăriei comunei Crucea, judeţul Suceava şi a indemnizaţiilor consilierilor locali;
Iniţiator: Dorin Rusu-primarul comunei Crucea;

8. Raport anual de activitate al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare, economico - socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, amenajarea 
teritoriului şi urbanism;

Iniţiator: consilier local Prahuza Mihai;
9. Raport anual de activitate al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de 

disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism;
Iniţiator: consilier local Prahuza Constantin;

10. Raport anual de activitate al comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, activităţi social- culturale, culte, protecţie copii, tineret şi sport;

Iniţiator: consilier local Tauşer Carol;
11. Raport anual de activitate al viceprimarului;

• Iniţiator: viceprimar Prahuza Constantin;
12. Rapoarte anuale ale consilierilor locali;

Iniţiatori: consilierii locali;
13. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Crucea, judeţul Suceava, pe anul 2018;

Iniţiator: Dorin Rusu-primarul comunei Crucea;
14. Propuneri pentru întocmirea Raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului 

public -  Atănăsaoaie Maria- secretarul comunei Crucea, judeţul Suceava;
Iniţiator: consiliul local;

15. Informare privind rezolvarea petiţiilor;
Iniţiator: Atănăsoaie Maria -  secretarul comunei;

Art.2 Secretarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezent^dispoziţii.
PRIMAR,

DORIN RUSU


