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Proces Verbal 
incheiat astăzi, 18.05.2018, 

 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.  

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. 2408 din 11.05.2018 şi a dispoziţiei nr. 85 din 11.05.2018, 

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 26.04.2018.  

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

26.04.2018, care este aprobat în unanimitate, fără adăugiri sau alte 

observaţii.  

 

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Stefan Gheorghe, ales in 

sedinta ordinara din data de 31.01.2018, care da citire ordinei de zi: 

  

  1. Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. 

   2. Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special in 

vederea exprimarii votului in AGA ADI Economanagement Salubris a 

reprezentantului Consiliului local Crivat.; 

    3. Proiect de hotarare privind aprobarea unor cereri pentru 

atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri in vederea construirii de 

locuinte proprietate personala. 



    4. Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari de reabilitare Retea 

de Iluminat Public in comuna Crivat, judetul Calarasi. 

    5. Diverse. 

 

 

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

  1. Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. 

Dl secretar al comunei Crivat informeaza ca presedintele de sedinta Stefan 

Gheorghe I sa terminat mandatul de 3 trei luni si trebuie ales presedinte de 

sedinta pe urmatoarele trei luni. 

Se fac propuneri: 

  - d-na consilier Rotaru Emilia il propune pe dl consilier Catana Ion. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea fiind  aprobata cu 11 voturi pentru, fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/18.05.2018. 

 

Dl presedinte de sedinta Catana Ion da citire urmatorului punct , de pe 

ordinea de zi si anume: 

   2. Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special in 

vederea exprimarii votului in AGA ADI Economanagement Salubris a 

reprezentantului Consiliului local Crivat.; 

Dl secretar al comunei Crivat prezinta avizul comisiilor de specialitate din 

cadrul consiliului local si raportul de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate.  

Se supune la vot punctele din proiectul de hotarare si anume: 

a) Trecere de la taxa la tarif in municipiul Oltenita – fiind votat in 

unanimitate ,,pentru”. 

b) Majorarea tarifului/taxei de operare a serviciului de colectare si 

transport ale deseurilor municipale in localitatile din zona 2 Oltenita – 

operaterator Iridex group Salubrizare SRL:- fiind votat in unanimitate 

,,pentru”. 
c) Majorarea tarifului/taxei de operare a serviciului de colectare si 

transport ale deseurilor municipale in localitatile din zona 3 Lehliu 

Gara- operator RER Ecologic Service Bucuresti Rebu SA:- fiind votat 

in unanimitate ,,pentru”. 

 

 

 

 



 

 

d) Majorarea tarifului/taxei de operare a serviciului de colectare si 

transport ale deseurilor municipale in localitatile din zona 5 Calarasi - 

operator RER Ecologic Service Bucuresti Rebu SA:- fiind votat in 

unanimitate ,,pentru”. 

e) Majorarea tarifului de operare a CMID Ciocanesti si a statiilor de 

transfer-operator Iridex Group Import-Export ARL:- fiind votat in 

unanimitate ,,pentru”. 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu punctele aprobate fiind  votat cu11 

voturi pentru, fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/18.05.2018. 

 

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

    3. Proiect de hotarare privind aprobarea unor cereri pentru 

atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri in vederea construirii de 

locuinte proprietate personala. 

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 fiind  aprobat cu11 voturi pentru, fiind adoptată astfel 

HOTĂRÂREA NR. __/18.05.2018. 

 

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

    4. Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari de reabilitare Retea 

de Iluminat Public in 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 fiind  aprobat cu 11 voturi pentru, fiind adoptată 

astfel HOTĂRÂREA NR. __/18.05.2018. 

 

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

1. Diverse. 

Dl Primar informeaza Consiliul local Crivat ca a inceput masuratorile 

cadastrale in localitate si au ajuns pe strada ,,linia morii”. 



 

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,  

      Catana Ion                                                            Întocmit  

                                                                                      Secretar, 

                                                                                    Burlac Ion 

 


