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Proces Verbal 
incheiat astăzi, 15.01.2019, 

 la şedinţa ordinară a Consilului Local Crivat, 

 

  La şedinţa de astăzi sunt prezenţi 11 consilieri, din cei 11 consilieri care 

compun Consiliul Local al comunei Crivat si dl Baciu Ion cetatean al 

comunei Crivat.  

Sunt întrunite astfel prevederile art. 40 alin (2) din Legea nr. 215/2001 

republicată,cu modificările si completarile ulterioare, prezenţa majoritaţii 

consilierilor locali în functie, sedinţa fiind legal constituită.  

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Robu Ion pe baza convocării 

scrise nr. 109 din 10.01.2019 şi a dispoziţiei nr. 01 din 10.01.2019, conform 

art. 39, alin 1, din Legea nr. 215/2011 a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificarile şi completările ulterioare. 

 În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum si 

ordinea de zi propusă a se discuta, conform prevederilor legale. 

 Lucrările şedinţei sunt publice, respectandu-se astfel prevederile art.42 alin 

(1) din Legea nr. 215/2001.  

Dl secretar da citire Procesului verbal al sedintei din data de 17.12.2018.  

Se supune la vot procesul verbal din şedinţa anterioară, respectiv data de 

17.12.2018, care este aprobat în unanimitate, fără adăugiri sau alte 

observaţii.  

 

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Grecu Constantin, ales in 

sedinta ordinara din data de 21.11.2018, care da citire ordinei de zi: 

  

1. Proiect de hotarare privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 

2019 ; 

2. Proiect de hotarare privind infiintarea, organizarea si functionarea 

SPCLEP al comunei Crivat, judetul Calarasi. 

 

 

 



 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar cu personalitate juridica, din comuna Crivat, 

judetul Calarasi. 

4. proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni al persoanelor 

apte de munca beneficiare de ajutor social. 

5. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului 

Catana Ion, in vederea exercitarii atributiilor comunei Crivat in Adunarea 

Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Ecomanagement 

Salubris”. 

6. Proiect de hotarare privind stabilirea sursei de finantare pentru achtarea 

sumei de 29.685,80 lei, reprezentand cantitatile de gunoi colectate in urma 

actiunilor de salubrizare. 

7. Diverse. 

 

Inainte de aprobarea ordinei de zi dl Primar solicita suplimentarea ordinii cu 

Proiect de hotarare privind aprobarea şi utilizarea excedentului  

bugetului local al comunei Crivat, din anul 2018.  

Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi cu respectivul proiect fiind 

aprobata in unanimitate. 

Se supune la vot ordinea de zi , fiind aprobata in unanimitate de voturi. 

 

 

Se da citire primului punct , de pe ordinea de zi si anume: 

 

1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 

pe anul 2019. 

Dl secretar al comunei Crivat prezinta avizul comisiilor de specialitate din 

cadrul consiliului local si raportul de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate.  

Dl consilier Zamfir Gheorghe  propune o majorarea a taxelor locale de 

10% in care sa fie inclusa si rata inflatiei pentru Impozitul pe constructii, 

teren intravilan, teren extravilan si mijlocele auto, fata de nivelul propus 

pentru anul 2019, din anexa nr.1 la Proiectul de hotarare. 

Se supune la vot propunerea dl consilier Zamfir Gheorghe fiind votata in 

unanimitate. 

Nu sunt si alte propuneri. 

 

 

 



Se supune la vot proiectul de hotarar fiind  votat cu 11 voturi pentru , fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/15.01.2019. 

Se da citire urmatorului punct , de pe ordinea de zi si anume: 

    2.  Proiect de hotarare privind infiintarea, organizarea si 

functionarea SPCLEP al comunei Crivat, judetul Calarasi. 

Dl secretar al comunei Crivat prezinta avizul comisiilor de specialitate din 

cadrul consiliului local si raportul de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate.  

Dl consilier Catana Ion propune ca in cadrul serviciului sa nu fie angajata 

nici o persoana din afara, sa fie detasati pe posturile respective personal din 

cadrul Primariei. Se supune la vot propunerea dlui consilier Catana Ion fiind 

votata in unanimitate. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul de hotarare  fiind  votat cu 11 voturi pentru, fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/15.01.2019. 

 

 

Se da citire urmatorului punct , de pe ordinea de zi si anume:  

    3.  Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor 

de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica, din comuna 

Crivat, judetul Calarasi. 

Dl secretar al comunei Crivat prezinta avizul comisiilor de specialitate din 

cadrul consiliului local si raportul de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul de hotarare  fiind  votat cu 11 voturi pentru, fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/15.01.2019. 

 

Se da citire urmatorului punct , de pe ordinea de zi si anume:  

    4. Proiectul de hotarare privind aprobarea planului de actiuni al 

persoanelor apte de munca beneficiare de ajutor social. 

Dl secretar al comunei Crivat prezinta avizul comisiilor de specialitate din 

cadrul consiliului local si raportul de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate. 

 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul de hotarare  fiind  votat cu 11 voturi pentru, fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/15.01.2019. 

 

 



 

 

Se da citire urmatorului punct , de pe ordinea de zi si anume:  

 

  5. Proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special 

domnului Catana Ion, in vederea exercitarii atributiilor comunei Crivat 

in Adunarea Generala a asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,, 

Ecomanagement Salubris”. 

Dl secretar al comunei Crivat prezinta avizul comisiilor de specialitate din 

cadrul consiliului local si raportul de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul de hotarare  fiind  votat cu 11 voturi pentru, fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/15.01.2019. 

 

Se da citire urmatorului punct , de pe ordinea de zi si anume:  

 

6. Proiect de hotarare privind stabilirea sursei de finantare pentru 

achitarea sumei de 29.685,80 lei, reprezentand cantitatile de gunoi 

colectate in urma actiunilor de salubrizare. 

Dl secretar al comunei Crivat prezinta avizul comisiilor de specialitate din 

cadrul consiliului local si raportul de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul de hotarare  fiind  votat cu 11 voturi pentru, fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/15.01.2019. 

 

Se da citire urmatorului punct , de pe ordinea de zi si anume:  

 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea şi utilizarea excedentului  

bugetului local al comunei Crivat, din anul 2018, 

Dl secretar al comunei Crivat prezinta avizul comisiilor de specialitate din 

cadrul consiliului local si raportul de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul de hotarare  fiind  votat cu 11 voturi pentru, fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/15.01.2019. 

 

 

 



 

Se da citire ultimului punct , de pe ordinea de zi si anume:  

5. Diverse. 

 

Se inscriu la cuvant urmatorii: 

- domni consilieri Lixandru Stefan, Catana Ion si Zamfir Gheorghe. 

     Domnul consilier Lixandru Stefan intreaba daca s-a facut comanda de 

steaguri noi. 

- Domnul consilier Catana Ion informeaza Consiliul local ca trebuie sa 

informam populatia sa selecteze gunoiul reciclabil pt ca sa scada taxa. 

- Domnul consilier Zamfir Gheorghe intreaba daca putem sa obligam 

arendasul sa achite impozitul pe terenul arendat. 

- Dl primar spune ca se poate achita de arendas numai daca este 

specificat in contractul de arendare. 

 

Întrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu mai sunt , cu 

permisiunea domnilor consilieri, preşedintele de şedinţă declară închise 

lucrările şedinţei de astăzi.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.  

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,  

  Grecu Constantin                                                    Întocmit  

                                                                                      Secretar, 

                                                                                    Burlac Ion 

 


