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Proces Verbal 
incheiat astăzi, 26.04.2018, 

 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. 1996 din 20.04.2018 şi a dispoziţiei nr. 82 din 20.04.2018, 

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 30.03.2018.  

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

30.03.2018, 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. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crivat, pe 

anul 2018; 

    2. Proiect de hotarare privind aprobarea si utilizarea excedentului 

bugetului local al comunei Crivat, din anul 2017. 

    3. Proiectul de hotarare privind aprobarea executiei si bilantul contabil pe 

trimestrul al IV-lea anul 2017. 

  

 



 

 

   4. Proiectul de hotarare privind aprobarea modificari HCL 

nr.01/22.01.2018 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare. 

    5. Proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii de materiale 

necesare construirii unei Cismele stradale. 

    6. Diverse. 

 

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. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a 

functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

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.  

Nu sunt si alte propuneri. 

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

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/26.04.2018. 

 

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

    2. Proiect de hotarare privind aprobarea si utilizarea excedentului 

bugetului local al comunei Crivat, din anul 2017. 

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 din cadrul compartimentului contabilitate Tataru radu C-tin 

explica consiliului local Crivat ca aceasta suma este data din anul 2017 de 

AFIR pt proiectul de modernizare Camin Cultural si o parte este de la 

Consiliul judetean Calarasi pt lucrarea de aductiune apa la Statia de apa. 

Nu sunt si alte propuneri. 

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

fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/26.04.2018. 

 

 

 



 

 

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

    3. Proiectul de hotarare privind aprobarea executiei si bilantul 

contabil pe trimestrul al IV-lea anul 2017. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot fiind  aprobat cu11 voturi pentru, fiind adoptată astfel 

HOTĂRÂREA NR. __/30.03.2018. 

 

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

   4. Proiectul de hotarare privind aprobarea modificari HCL 

nr.01/22.01.2018 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare. 

 

Dl primar Robu Ion spune ca a intocmit un raport inregistrat cu 

nr.2103/26.04.2018 la acest proiect initiat de consiliul local pe care ii da 

citire si il lasa la dosarul de sedinta. 

Dl contabil Tataru Radu spune ca bugetul sa facut cu o anumita suma si 

acum nu o sa mai corespunda. 

Dl consilier Catana Ion spune ca sa verificat in perioada respectiva de catre 

comisie cantitatile de gunoi saltate de catre IRIDEX si sunt diferente mari 

fata de de perioada noiembrie- martie si art trebui sa cantarim in fiecare 

sambata gunoiul saltat din localitate pt ca este mult mai putin. In facturile pe 

care le trimite IRIDEX este toata cantitatea de gunoi pe care o salta din 

localitate dar din aceasta cantitate nu este scazut gunoiul de la Scoala Crivat, 

Primarie cu domeniul public si agenti economici.  

Dl consilier Zamfir Gheorghe spune ca dl primar sa desemneze prin 

dispozitie o persoana care sa mearge la cantar cu masina de gunoi ca sa 

verifice saptamanal cantitatea de gunoi ridicata din localitate. 

D-na consilier Rotaru Emilia spune ca aceasta firma este privata, de ce nu 

face contract direct cu fiecare familie. 

Noi ne certam pt o firma privata ca sa-I bagam bani in buzunar, de ce sa 

cada pe primarie aceasta taxa de ce nu face contract direct cu populatia. 

 

Dl Primar spune ca daca trece acest proiect consiliul local isi asuma 

responsabilitatea in cazul in care nu mai avem posibilitatea achitarii 

facturilor de gunoi. 

 

 

 

 



 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul fiind  aprobat cu 7 voturi pentru, 1 abtineri a d-lui 

consilier Lixandru Stefan si 3 voturi impotriva a d-lor consilieri Grecu 

Constantin, Bortea Marius si Grecu Mariana, fiind adoptată astfel 

HOTĂRÂREA NR. __/26.04.2018. 

 

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

    5. Proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii de materiale 

necesare construirii unei Cismele stradale. 

Dl Primar spune ca este proiect initiat de catre consiliul local si ar fi mai 

bine ca aceasta hotarare sa fie dusa la indeplinire de catre dl viceprimar 

Catana Ion care sete si unul dintre initiatori. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul fiind  aprobat cu 9 voturi pentru, 2 abtineri ale d-

lor consilieri Bortea Marius si Lixandru Stefan, fiind adoptată astfel 

HOTĂRÂREA NR. __/26.04.2018. 

 

 

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

1. Diverse. 

Se inscrie la vot urmatori: 

- dl consilier Lixandru Stefan. 

- D-na consilier Rotaru Emilia. 

- D-l consilier Catana Ion. 

- Dl Primar Robu Ion. 

 

 

Dl consilier Lixandru Stefan intreaba cu ce bani se face lucrarea de la 

Biserica. Dl Primar spune ca se face cu sponsorizari. 

D-na consilier Rotaru Emilia spune de cand sunt eu aici din 2016 nu a fost 

asa impotrivire a consilierilor liberali, a-ti votat impotriva amenajari 

cabinetului de romana din Scoala acum impotriva construiri Cismelei cand 

este vorba de investitii sunteti impotriva. Cand este cazul sa facem ceva pt 

localitate si cetateni suntem in tabere si votam contra. 

Dl Primar spune ca anul acesta ne viziteaza localitatea Episcopul, eu sunt si 

in consiliul de administratie al Biserici, in sedinta am fost informati ca pt a 

termina lucrarea de la Biserica mai este nevoie de cca. 40 mii lei. Daca  

 

 



 

 

 

 

sunteti dispusi sa ajutati exista un cont in banca in care puteti dona orice 

suma vreti, pentru a afla nr. contului puteti vorbi cu contabilul nostru. 

 Si va mai solicit, comisia care a controlat cantitatile de gunoi, mai exista o 

factura care nu este semnata pe luna martie, cine o semneaza? 

Va rog sa o semnati ca sa putem achita contravaloarea. 

 

Dl Catana Ion spune ca nu a fost verificata cantitatea din acea factura si nu o 

semneaza comisia, sa semneze cine a semnat si pana acuma cand nu au fost 

verificate cantitatile. 

 Dl Primar explica ca trebuie sa o semneza cineva factura dar daca consiliul 

il desemneaza pe el o semneaza. 

 

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 

 


