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Proces Verbal 
incheiat astăzi, 30.03.2018, 

 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 , la sedinta participa si dl State 

Laurentiu consilier judetean si presedintele ALDE Calarasi.  

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. 1400 din 23.03.2018 şi a dispoziţiei nr. 70 din 23.03.2018, 

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 22.02.2018.  

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

22.02.2018, 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 analiza stadiului de inscriere a datelor in 

Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2017 si stabilirea masurilor 

pentru eficientizarea acestei activitati. 

   2. Proiect de hotarare privind transformarea unei functii contractuale din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Crivat; 

 

 

 



 

 

 

    3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 

nr.02/22.01.2018 privind infiintarea clubului sportiv de drept public ,, Fotbal 

Club 2006 Partizanul Crivat”. 

    4. Proiectul de hotarare privind aprobarea programului achizitiilor publice 

pentru anul 2018. 

    5. Proiectul de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii 

unui spatiu in suprafata de 10,3 mp din imobilul dispensar uman, situat in 

comuna Crivat. 

    6. Proiectul de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii 

unui spatiu in suprafata de 34,8 mp din imobilul dispensar uman, situat in 

comuna Crivat. 

    7. Proiectul de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii 

unui spatiu in suprafata de 17,4 mp din imobilul dispensar uman, situat in 

comuna Crivat. 

    8. Proiectul de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii 

unui spatiu in suprafata de 16,00 mp din imobilul dispensar uman, situat in 

comuna Crivat. 

    9. Proiectul de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii 

unui spatiu in suprafata de 10,7 mp din imobilul dispensar uman, situat in 

comuna Crivat. 

    10. Proiectul de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii 

unui spatiu in suprafata de 17,5 mp din imobilul dispensar uman, situat in 

comuna Crivat. 

    11. Diverse. 

Inainte de aprobarea ordinei de zi domnul Primar solicita suplimentarea 

ordinei de zi cu urmatoarele Proiecte de hotarare care trebuiesc aprobate 

urgent: 

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 analiza stadiului de inscriere a datelor 

in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2017 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 propunerile fiind  aprobat cu 11 voturi pentru, fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/30.03.2018. 

 

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

   2. Proiect de hotarare privind transformarea unei functii contractuale 

din cadrul 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  aprobat cu 11 voturi pentru, 

fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/30.03.2018. 

 

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

    3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 

nr.02/22.01.2018 privind infiintarea clubului sportiv de drept public ,, 

Fotbal Club 2006 Partizanul Crivat”. 

Dl Primar explica ca este necesar sa modificam si sa completam 

regulamentul Clubului Sportiv pt a putea obtine actele.  

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 programului achizitiilor 

publice pentru anul 2018. 

Dl viceprimar Catana Ion spune ca ar fi fost bine sa trecem in planul de 

achizitii si achizitionarea unei lame de zapada pt buldoescavator. 

 

 



 

 

 

Dl Primar spune ca planul se poate modifica si ar fi bine sa trecem in toamna 

cand vom avea bani pt ca acum trebuie sa scoatem alta achizitie pt a trece 

lama. Sunt de accord totii consilieri sa se treaca in toamna achizitia unei 

lame. 

 

Nu sunt si alte propuneri. 

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

consilieri Zamfir Gheorghe si Negoesteanu Mariana, fiind adoptată astfel 

HOTĂRÂREA NR. __/30.03.2018. 

 

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

    5. Proiectul de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea 

inchirierii unui spatiu in suprafata de 10,3 mp din imobilul dispensar 

uman, situat in comuna Crivat. 

Dl consilier Zamfir Gheorghe intreba ,, ce a functionat in camera aceasta 

pana acum si de ce nu se trece in proiect destinatia si scopul utilizari 

camerei cea ce se regaseste la fel in toate proiectele pe care le avem in 

dezbatere”. 

Dl Primar explica ca in aceasta camera isi desfasoara activitatea Posta 

Romana dar pana acum nu s-a inchiriat spatiul, si daca este legal sa se 

completeze hotararea cu destinatia inchirieri. 

Se solicita de catre Presedintele de sedinta modificarea prin completarea a 

tuturor hotararilor cu scopul si destinatia inchirieri spatiilor fiind 

aprobata in unanimitate de voturi. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul 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: 

    6. Proiectul de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea 

inchirierii unui spatiu in suprafata de 34,8 mp din imobilul dispensar 

uman, situat in comuna Crivat. 

Dl Primar explica ca in aceste 2 doua camere sunt inchiriate de catre  

farmacie si se expira contractul de inchiriere. 

 

 

 



 

 

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. __/30.03.2018. 

 

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

    7. Proiectul de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea 

inchirierii unui spatiu in suprafata de 17,4 mp din imobilul dispensar 

uman, situat in comuna Crivat. 

Dl primar spune ca in spatiul respectiv a functionat stomatologia si se 

scoate la inchiriere tot pentru functionare cabinet stomatologic. 

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. __/30.03.2018. 

 

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

    8. Proiectul de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea 

inchirierii unui spatiu in suprafata de 16,00 mp din imobilul dispensar 

uman, situat in comuna Crivat. 

Dl Primar spune ca in aceasta camera functioneaza cabinetul medical uman 

si contractul se expira si trebuie refacut. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul fiind  aprobata cu11 voturi pentru, fiind adoptată 

astfel HOTĂRÂREA NR. __/30.03.2018. 

 

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

    9. Proiectul de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea 

inchirierii unui spatiu in suprafata de 10,7 mp din imobilul dispensar 

uman, situat in comuna Crivat. 

Dl Primar explica ca aceasta camera este inchiriata  tot de catre 

Cabinetul medical uman. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul fiind  aprobata cu11 voturi pentru, fiind adoptată 

astfel HOTĂRÂREA NR. __/30.03.2018. 

 

 

 

 

 



 

 

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

    10. Proiectul de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea 

inchirierii unui spatiu in suprafata de 17,5 mp din imobilul dispensar 

uman, situat in comuna Crivat. 

Dl Primar spune ca aceasta camera o detine tot cabinetul medical uman. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul fiind  aprobata cu11 voturi pentru, fiind adoptată 

astfel HOTĂRÂREA NR. __/30.03.2018. 

 

 

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

1. Diverse. 

Dl primar prezinta Raportul primarului privind starea economica-sociala 

pentru anul 2017 si ii da citire. 

Dl secretar prezinta  adresa nr. 339203/27.03.2018 a Postului de Politie 

Crivat prin care ne informeaza ca sesizarea nr. 1493/27.03.2018 a Primariei 

Crivat cu privire la taierile ilegale de padure a fost inregistrata la Politia Or. 

Budesti si la Parchetul Oltenita. 

Se inscriu la cuvant domni consilieri Rotaru Emilia si Zamfir Gheorghe. 

 Doamna consilier Rotaru Emilia da citire Declaratiei de unire cu Republica 

Moldova dupa care prezinta expunerea de motive initiate de catre aceasta si 

este supusa aprobari fiind votata in unanimitate de voturi si semnata de toti 

consilieri. 

Zamfir Gheorghe intraba in ce stadiu ne aflam cu gunoiul si cu firma 

IRIDEX privind cantitatile de gunoi ridicate de pe raza localitati. 

Dl consilier Stefan Gheorghe spune ca in urma verificari cantitatilor de 

gunoi ridicat lunar din localitate noi trebuie sa diminuam taxa la valoarea 

initiala printr-un proiect de hotarare. 

Din Procesul Verbal al comisiei sa ridicat 13 to de gunoi/luna. 

Domnul Zamfir Gheorghe spune ca la sedinta viitoare trebuie invitata 

doamna doctor la sedinta. 

 

Domnul Primar informeaza consiliul local Crivat ca am primit o adresa de la 

Ocolul Silvic Mitreni prin care suntem avertizati ca se va indrepta inpotriva 

noastra daca nu inchidem santul care devesrseaza apa in vegetatia forestiera 

de pe malul raului Arges.  

 

 



 

 

 

Dumneavoastra ce decideti sa inchidem santul respectiv si sa lasam apa sa 

inunde gospodariile cetatenilor sau as o lasam sa se scurga asa cum a fost 

dintodeauna. 

Se spupune la vot , toti consilierii fiind de acord sa nu se inchida santul 

respectiv. 

 

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 

 


