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Proces Verbal 
incheiat astăzi, 27.09.2019, 

 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. 137 alin (1) din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ, prezenţa majoritaţii consilierilor locali în functie  

sedinţa fiind legal constituită.  

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Robu Ion pe baza convocării 

scrise nr. 3943 din 20.09.2019 şi a dispoziţiei nr. 117 din 20.09.2019, 

conform art. 133, alin 1, din OUG nr.57/2019- privind Codul Administrativ. 

 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.138, din 

OUG 57/2019- privind Codul Administrativ.  

Dl secretar da citire Procesului verbal al sedintei din data de 01.08.2019.  

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

19.08.2019, 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 19.08.2019, care da citire ordinei de zi: 

  
 

    1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si 

statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Crivat. 

    2.  Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii 

juridice pentru apararea intereselor comunei crivat precum si ale 

autoritatii administratiei publice locale din comuna Crivat. 

    3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al comunei Crivat in Consiliul de administratie al 

scolii gimnaziale ,,Nicolae Petrescu”. 



    4. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului 

bugetar din anul 2019 

    5. Diverse- Prezentarea obligatiilor ce revin ADI/UAT  prin Legea 

nr.211/2011. 

 

Inainte de aprobarea ordinei de zi domnul primar Robu Ion solicita 

suplimentarea cu Proiectul de hotarare privind actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Captare si aductiune 

izvor in comuna Crivat”. 

Dl Primar explica ca urgentarea este motivata deoarece au inceput lucrarile 

de  asfaltarea a DJ 411 si conductele trebuiesc montate de urgenta pt ca 

traverseaza DJ 411. 

Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi cu acest proiect fiind votata de  

toti consilieri prezenti.  

 

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 organigramei si 

statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului 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. __/27.09.2019. 

 

Se da citire urmatorului punct de pe ordinea de zi: 

    2.  Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii 

juridice pentru apararea intereselor comunei crivat precum si ale 

autoritatii administratiei publice locale din comuna Crivat. 

 

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 ca avem dosare pe rolul Instantelor de Judecata si trebuie 

sa angajam aparator pt ca nu avem consilier juridic in Primarie. 

Nu sunt si alte propuneri. 

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

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/27.09.2019. 

 

 

Se da citire urmatorului punct de pe ordinea de zi: 

    3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al comunei Crivat in Consiliul de administratie al 

scolii gimnaziale ,,Nicolae Petrescu”. 

 

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 Stefan Gheorghe propune pe d-na consilier Rotaru Emilia. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea ca doamna consilier Rotaru Emilia sa fie 

reprezentantul Consiliului local Crivat,  fiind  votat cu 11 voturi pentru, fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/27.09.2019. 

 

 

Se da citire urmatorului punct de pe ordinea de zi: 

 

    4. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului 

bugetar din 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 hotarare  fiind  votat cu 11 voturi pentru, fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/27.09.2019. 

 

 



 

Se da citire urmatorului punct de pe ordinea de zi: 

 

4. Proiectul de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investitii ,, Captare si aductiune izvor in 

comuna 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. __/27.09.2019. 

 

 

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

 

5. Diverse - Prezentarea obligatiilor ce revin ADI/UAT  prin Legea 

nr.211/2011. 

Dl Primar explica ca avem obligatia sa incheiem contracte cu (OTR) 

care sunt organizatii care implementeaza obligatiile privind 

raspunderea extinsa a producatorului pt deseurile care fac obiectul 

raspunderii extinse a producatorului care se regasesc in deseurile 

municipale. 

Aceste parteneriate vor duce la reducerea cheltuielilor si va aduce bani 

pt plata facturilor. 

Se supune la vot imputernicirea Primarului comunei Crivat pentru a 

incheia si semna contractul cu aceste OTR-uri ,fiind votat in 

unanimitate de voturi. 

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 

 


