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Proces Verbal 
incheiat astăzi, 24.04.2019, 

 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 .  

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. 1738 din 19.04.2019 şi a dispoziţiei nr. 51 din 22.04.2019, 

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 29.03.2019.  

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

29.03.2019, care este aprobat în unanimitate, fără adăugiri sau alte 

observaţii.  

 

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Catana Ion, ales in sedinta 

ordinara din data de 28.02.2019, care da citire ordinei de zi: 

  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii HCL 

nr.01 din 15.01.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 

2019. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de desfasurare a 

activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe teritoriul 

comunei Crivat; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului cu procedura pentru 

inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care ne se supun inmatricularii, 

de pe raza administrativ teritoriala a comunei Crivat, judetul Calarasi, 

4. Proiect de hotarare privind asumarea respectarii prevederilor legislatiei in 

privinta regimului deseurilor si a legislatiei in domeniul concurentei prin 

reprezentantul legal in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

Economanagement Salubris. 

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

judetul Calarasi pe anul 2019. 

5. Diverse. 

 

Inaintea supuneri la vot a ordini de zi dl Primar Robu Ion propune 

suplimentarea ordini de zi cu doua proiecte care trebuiesc aprobate de urgent 

si anume: 

- Proiectul de hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului 

<< lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Crivat, 

judetul Calarasi>> si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului 

National de Garantare a Creditelor pentru IMM, precum si aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli aferent proiectului. 

- Proiectul de hotarare privind cofinantarea obiectivului de investitii 

,,Modernizare strazi de Interes local in comuna Crivat, judetul Calarasi. 

Se supune la vot suplimentarea ordini de zi cu cele doua proiecte fiind 

aprobata in unanimitate de voturi. 

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 aprobarea modificarii si completarii HCL 

nr.01 din 15.01.2019 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.  

 



 

 

 

Nu sunt si alte propuneri. 

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

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/24.04.2019. 

 

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

2. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de desfasurare a 

activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe teritoriul 

comunei 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  votat cu 11 voturi pentru, fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/24.04.2019. 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului cu procedura pentru 

inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care ne se supun inmatricularii, 

de pe raza administrativ teritoriala a 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.  

Nu sunt si alte propuneri. 

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

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/24.04.2019. 

 

4. Proiect de hotarare privind asumarea respectarii prevederilor legislatiei in 

privinta regimului deseurilor si a legislatiei in domeniul concurentei prin 

reprezentantul legal in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

Economanagement 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. __/24.04.2019. 

 

 



 

 

 

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

judetul Calarasi 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 Primar explica consiliului local ca avem bugetul mai mic decat necesarul 

de cheltuieli de personal, conform bugetului avem bani de salarii pana in 

luna septembrie acest lucru se datoreaza faptului ca au fost incluse in 

bugetul nostru si asistenti personali ai persoanelor cu handicap, valoarea 

salariilor la asistenti este de cca 9 (noua) miliarde vechi pe un an. 

Nu sunt si alte propuneri. 

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

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/24.04.2019. 

 

6. Proiectul de hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului 

<< lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Crivat, judetul 

Calarasi>> si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de 

Garantare a Creditelor pentru IMM, precum si aprobarea bugetului de 

venituri si cheltuieli aferent proiectului. 

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. __/24.04.2019. 

 

7. Proiectul de hotarare privind cofinantarea obiectivului de investitii 

,,Modernizare strazi de Interes local in comuna Crivat, judetul Calarasi. 

Se supune la vot suplimentarea ordini de zi cu cele doua proiecte fiind 

aprobata in unanimitate de voturi. 

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. __/24.04.2019. 

 



 

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

8. Diverse. 

     Dl Primar explica: de un an si ceva in localitatea noastra se efectueaza 

cadastru general gratuit. In urma masurarilor effectuate de catre 

cadastristi Primaria trebuie sa verifice sectoarele masurate de catre 

acestia si pe urma eliberam adeverinte ca sunt in regula cu documentele 

pe care le detinem. 

    Sunt cazuri in care am constatat ca unele proprietati nu corespund cu 

suprafata din actele de proprietate fiind diferente mai mari de 10%.  

   In situatia aceasta noi trebuie sa identificam aceste cazuri si sa facem 

urmatoarea: 

1. Sa informam proprietarul imobilului ca detine mai multa suprafata de 

teren decat este in acte si este illegal pt ca a ocupat domeniul public 

si singura modalitate este sa faca o declaratie notariala prin care sa  

recunoasca ca detine mai multa suprafata de teren si este de accord 

sa mute gardul comform actelor. 

2. In cazul in care refuza suntem nevoiti sa-I demolam noi gardul pt ca 

in cazul in care ramane asa cum este va deveni proprietar pe o 

suprafata mai mare dupa o perioada de timp 60 de zile si noi trebuie 

sa facem contestatie la OCPI Calarasi. 

 

Consiliul in unanimitate este de accord cu prima variant sa o aplicam de 

urgenta si in cazul in care unii proprietari refuza sa aplicam a doua 

varianta. 

 

 

Întrucât alte întrebări 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 

 


