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Proces Verbal 
incheiat astăzi, 22.01.2018, 

 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. 220 din 17.01.2018 şi a dispoziţiei nr. 27 din 17.01.2018, 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 19.12.2017.  

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

19.12.2017, 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 20.10.2017, care da citire ordinei de zi: 

    1. Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de stabilire si 

aplicare a taxei speciale de salubrizare si instituirea taxei speciale de 

salubrizare. 

    2. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarea clubului sportiv de 

drept public ,,Fotbal club 2006 Partizanul Crivat”. 

    3. Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2018. 

    4. Diverse. 

 



 

Se supune la vot ordinea de zi a sedintei fiind votata in unanimitate de 

voturi. 

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

    1. Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 

stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare si instituirea taxei 

speciale 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.  

Primarul comunei Crivat informeaza consiliul local ca a fost la o intrunire 

care au participat Primarii din judet si firma de salubrizare. Acolo am 

discutat si despre pretu gunoiului. Va informez ca nu mai exista nici o 

primarie cu pretul de 2,5 lei de persoana/luna. 

Noua ne-a venit facturi cu valoarea mai mare incepand cu octombrie si 

pretul pe care il avem acum nu acopera costurile si este necesar sa majoram 

pretul la minim 4,5 lei de persoana. Noi ca sa putem debita la Crivat 

trebuie sa impartim valoarea facturi lunare care este cca 8.000 lei/luna la 

nr. de populatie pe care o avem si este cca 1840 de persoane. 

Dl consilier Zamfir Gheorghe spune ca sunt personae care nu vor plati taxa 

pentru ca masin ade gunoi nu intra pe strada lor sa le salte gunoiul. 

Exemple: Stoica Alexandru, Grecu Vasilica, Leca Gherghina si Rotaru 

Emilia. 

Dl. viceprimar Catana Ion spune ca are o evidenta de la firma de 

salubrizare cu urmatoarele: 

- In luna octombrie 2017 sa colectat 27 de to gunoi. 

- In lina noiembrie 2017 sa colectat 33 tone gunoi. 

- In luna decembrie 2017 sa colectat 37 to de gunoi. 

Eu votam daca era adevarat dar nu cred ca intr-o zi sa efectuat 4 curse de 

gunoi. Nu cred ca sa efectuat vreodata atatea curse si nici cantitatea 

colectat pe aceste luni  nu este reala. 

Am o adresa de la firma de salubrizare in care ne informeaza ca   

cantitatea medie  lunara ridicata este sub 12,44 to. 

Eu propun o comisie care sa verifice pe teren daca se ridica aceasta 

cantitate de gunoi si sa incheie un process verbal cu cantitatile de gunoi. 

Cred ca modificarea pretului trbuie solicitata de catre operatorul de 

salubrizare (IRIDEX SA). 

 

 

 



 

Domnul Primar spune ca daca vrem putem sa verificam pe teren dar ce 

facem cu facturile care trebuie platite dar cu pretul actual nu acoperim 

costurile. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul de hotarare fiind  aprobat cu 9 voturi pentru, 2 

abtineri ale domnilor consilieri Catana Ion si Negoesteanu Mariana fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/22.01.2018. 

 

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

    2. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarea clubului sportiv 

de drept public ,,Fotbal club 2006 Partizanul Crivat”. 

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  aprobat cu11 voturi pentru, fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/22.01.2018. 

 

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

    3. Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor 

locale pentru anul fiscal 2018. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul de hotarare fiind  aprobat cu11 voturi pentru, fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/22.01.2018. 

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

3. Diverse. 

 Domna consilier rotaru Emilia spune sa se constituie o comisie care sa 

verifice cantitatile de gunoi ridicat din localitate. 

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,  

    Stefan Gheorghe                                                    Întocmit  

                                                                                      Secretar, 

                                                                                    Burlac Ion 

 


