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Proces Verbal 
incheiat astăzi, 22.02.2018, 

 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. 640 din 16.02.2018 şi a dispoziţiei nr. 54 din 16.02.2018, 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 31.01.2018.  

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

31.01.2018, 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 20.10.2017, care da citire ordinei de zi: 

    1. Proiectul de hotarare privind constituirea unei comisii, pentru 

verificarea cantitatilor de deseuri menajere ridicate de pe raza comunei 

Crivat de catre firma de salubrizare. 

   2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Crivat, 

pe  anul 2018; 

    3. Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de colectare a 

rezidurilor menajere si reciclabile. 

  

 



 

   4. Proiectul de hotarare privind modificarea  HCL nr. 55/28.11.2008 

privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 

comunei Crivat. 

    5. Proiectul de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre 

Inspectoratul de Politie al judetului Calarasi a spatiului necesar desfasurarii 

activitatii postului de politie al comunei Crivat din judetul Calarasi. 

    6. Diverse. 

 

Inainte de aprobarea ordinei de zi domnul Primar solicita suplimentarea 

ordinei de zi cu urmatoarele Proiecte de hotarare care trebuiesc aprobate 

urgent: 

1. Proiectul de hotarare privind cofinantarea obiectivului de investitii 

,,Modernizare strazi de Interes Local in comuna Crivat, judetul 

Calarasi. 

2. Proiectul de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare Strazi de 

Interes local in comuna Crivat, judetul Calarasi”, precum si a altor 

masuri necesare implementarii acestuia. 

Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi cu cele doua proiecte de 

hotarare fiind votata in unanimitate. 

Se supune la vot si 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 constituirea unei comisii, pentru 

verificarea cantitatilor de deseuri menajere ridicate de pe raza comunei 

Crivat de catre firma 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.  

Se fac propuneri : 

- dl consilier Zamfir Gheorghe il propune pe Catana Ion. 

- d-na consilier Rotaru Emilia il propune pe Stefan Gheorghe. 

- d-nul consilier Stefan Gheorghe il propune pe Postelnicu Adrian. 

- d-nul Catana Ion il propune pe Grecu Constantin. 

- D-nul Grecu Constantin il propune pe dl Anghelache Vasile. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot propunerile fiind  aprobat cu 11 voturi pentru, fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/22.02.2018. 

 



 

 

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

   2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei 

Crivat, pe  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.  

Dl Primar explica – fata de anul trecut avem bani mai putini la buget, anul 

trecut am avut 2.800 mii lei, anul acesta avem 2211 mii lei. 

Daca aveti vreo propunere sa-mi spuneti si modificam bugetul. 

Dl consilier Stefan Gheorghe propune sa asiguram functionarea institutiei 

si pe urma sa alocam la alte capitole. 

Dl contabil Tataru Constantin spune ca avem cel mai greu buget de pana 

acum, am incercat sa asigur salariile integral si am constatat ca nu mai 

avem pt alte capitole. 

 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul de hotarare fiind  aprobat cu10 voturi pentru, si 1 

abtinere a d-nei consilier Rotaru Emilia, fiind adoptată astfel 

HOTĂRÂREA NR. __/22.02.2018. 

 

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

3. Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de colectare a 

rezidurilor menajere si reciclabile. 

Dl Primar explica ca in baza contractului mai avem posibilitatea colectari 

gunoiului la comanda. Noi putem sa stabilim puncte fixe sau sa se 

colecteze din poarta in poarta. 

Dl consilier Catana Ion spune ca deocamdata sa lasam sa se colecteaze 

din poarta in poarta pana cand verificam ce cantitatii se ridica din 

localitate. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Catana Ion fiind  aprobata cu11 

voturi pentru, fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/22.02.2018. 

 

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

   4. Proiectul de hotarare privind modificarea  HCL nr. 55/28.11.2008 

privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al comunei Crivat. 

 



 

Dl Primar spune ca se face cadastru general la toate strazile. 

 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Catana Ion fiind  aprobata cu11 

voturi pentru, fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/22.02.2018. 

 

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

    5. Proiectul de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita 

catre Inspectoratul de Politie al judetului Calarasi a spatiului necesar 

desfasurarii activitatii postului de politie al comunei Crivat din judetul 

Calarasi. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Catana Ion fiind  aprobata cu11 

voturi pentru, fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/22.02.2018. 

 

 

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

6. Proiectul de hotarare privind cofinantarea obiectivului de 

investitii ,,Modernizare strazi de Interes Local in comuna Crivat, 

judetul Calarasi. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Catana Ion fiind  aprobata cu11 

voturi pentru, fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/22.02.2018. 

 

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

7. Proiectul de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare Strazi de 

Interes local in comuna Crivat, judetul Calarasi”, precum si a 

altor masuri necesare implementarii acestuia. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Catana Ion fiind  aprobata cu11 

voturi pentru, fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/22.02.2018. 

 

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

4. Diverse. 

 

 

 

 



 

 

 Se inscriu la cuvant urmatorii consilieri: 

- Rotaru Emilia, Zamfir Gheorghe si Sten Gheorghe. 

Dl Primar spune ca are trei probleme de rezolvat: 

 1). Cadastru general – rugamintea este sa anuntam populatia sa aiba toate 

documentele la indemana in copie sis a la depuna la Primarie pt cei care vin 

sa faca cadastrul. 

2).Taxa de salubritate – trebuie sa ne aliem la toata lumea, ca sa avem taxa 

mai mica trebuie invatata si educata populatia sa selecteze gunoiul. 

3). Plata impozitelor – se pune problema regionalizari, noi daca incasam 

toate impozitele nu ne desfiintam. 

Dl consilier Zamfir Gheorghe – care este dovada ca firma de salubritate 

incarca cantitatea de gunoi pe care o declara si daca este adevarata. 

Agenti economici ar trebui sa ne plateasca noua si noi sa platim firmei. 

Dl Primar nu se poate pt ca nu ne lasa legislatia. 

Doamna consilier Rotaru Emilia – am o dorinta legata de Scoala Crivat, 

avem nevoie de un microbus sa duca copii la muzeu in timpul <<altfel de 

scoala>>. Sa mai renuntam la firmele de consultanta pt ca dam foarte multi 

bani deceaba. 

Dl consilier Stefan gheorghe – dl Primar sa faca contract de paza cu 

OCOLUL Silvic Mitreni pt paza Padurii cu care avem contract de 

participatiune pt ca se taie din ea. As vrea sa se specifice termen limita pana 

se incheie contractul. 

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 

 


