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Proces Verbal 
incheiat astăzi, 28.02.2019, 

 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.853 din 22.02.2019 şi a dispoziţiei nr. 23 din 22.02.2019, 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 31.02.2019.  

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

31.02.2019, care este aprobat în unanimitate, fără adăugiri sau alte 

observaţii.  

 

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Grecu Constantin, ales in 

sedinta ordinara din data de 21.11.2018, care da citire ordinei de zi: 

  

1. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta. 

2. Proiect de hotarare privind  analiza stadiului de inscriere a datelor in 

Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 si stabilirea masurilor 

pentru eficientizarea acestei activitati ; 

 

 

 

 



3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare si bilantul 

contabil pe trimestrul al IV-lea, anul 2018, 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea si utilizarea excedentului bugetului 

local al comunei Crivat, din anul 2018. 

5. Diverse. 

 

Inainte de aprobarea ordinei de zi domnul Presedinte de sedinta dl Grecu 

Constantin anunta ca mandatul sau sa incheiat.  

Se fac propuneri: 

- doamna consilier Rotaru Emilia propune pe dl consilier Catana Ion. 

 Nu sunt si alte propuneri, se supune la vot propunerea fiind votat in 

unanimitate, Presedinte de sedinta, dl Catana Ion pe o perioada de trei luni. 

 

Dl Presedinte de sedinta dl Catana Ion supune la vot ordinea de zi , fiind 

aprobata in unanimitate de voturi. 

 

 

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

 

2. Proiect de hotarare privind  analiza stadiului de inscriere a 

datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 si 

stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati ; 

 

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. __/28.02.2019. 

 

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

3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare si 

bilantul contabil pe trimestrul al IV-lea, 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 proiectul de hotarare  fiind  votat cu 11 voturi pentru, fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/28.02.2019. 

 

 

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

 

    4. Proiect de hotarare privind aprobarea si utilizarea excedentului 

bugetului local al comunei Crivat, din 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 proiectul de hotarare  fiind  votat cu 11 voturi pentru, fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/28.02.2019. 

 

 

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

5. Diverse. 

 

1. Domnul viceprimar Catana Ion informeaza Consiliul local urmatoarele: 

  - a fost depusa o cerere a domnului Tiganila P D-tru administratorul SC 

Magura Mariana SRL la Primarie prin care solicita sa faca lucrarea de 

curatire  pentru suprafata de 14,99 ha teren inpadurit pe care este incheiat 

contract de participatiune pt impadurirea suprafetei de 14,99 ha. 

In urma situatiei care exista noi am cerut un punct de vedere de la Garda 

Forestiera Bucuresti si Ocolul Silvic Mitreni, si am primit urmatorul 

raspuns: 

- conform adresei Garzi Forestiere suprafata de 14,99 ha care este 

impadurita cu specia salcam are o consistenta mai mare de 0,4 

constituie pasune impadurita, si trebuie inclusa in fondul forestier 

national prin efectul Legii nr.46/2008. Pentru aceasta suprafata trebuie 

intocmit amenajament silvic si trebuie sa respectam regimul silvic 

prevazut de acelasi act normativ. 

2. Domnul consilier Stefan Gheorghe spune ca dl Tiganila D-tru a si 

inceput taierile. 

 

 

 



 

 

3. Domnul consilier Zamfir Gheorghe spune ca nu se poate sa aprobam noi 

taierea si curatirea acestei Paduri si solicita ca Primaria prin aparatul de 

specialitate sa solicite OCOLULUI Silvic Mitreni avand in vedere adresele 

respective sa vina sa marcheze pomi, si sa evalueze ce masa lemnoasa a 

fost taiata din aceasta padure, daca sa taiat. 

    

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,  

    Catana Ion                                                              Întocmit  

                                                                                      Secretar, 

                                                                                    Burlac Ion 

 


