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Proces Verbal 
incheiat astăzi, 31.01.2018, 

 la şedinţa extraordinară 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. 355 din 31.01.2018 şi a dispoziţiei nr. 32 din 26.01.2018, conform 

art. 39, alin 2, 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 22.01.2018.  

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

22.01.2018, 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 20.10.2017, care da citire ordinei de zi: 

 

1. Proiectul de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta pe o 

perioada de trei luni. 

2. Proiectul de hotarare privind incetarea dreptului de folosinta a unor 

terenuri acordate pentru construirea unei locuinte in temeiul Legii 

nr.15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

 



 

3. Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea 

metodologiei de solutionarea cererilor pt atribuirea de terenuri, conform 

Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pt construirea unei 

locuinte proprietate personala, 

4. Proiectul de hotarare privind aprobarea planului de actiunii al 

persoanelor apte de munca beneficiare de ajutor social;  

5. Proiectul de hotarare privind aprobarea unor normative proprii de 

cheltuieli privind consumul de carburanti pentru autoturismele din 

dotare; 

Inainte de aprobarea ordini de zi ,dl primar Robu Ion, solicita suplimentarea 

ordini de zi cu ,, proiectul de hotarare privind numirea unei personae in 

functia de director al Clubului sportive ,,FC 2006 Partizan Crivat”, 

motivand urgenta ca nu mai este timpul necesar obtineri documentelor pt 

infiintarea Clubului. 

Se supune la vot suplimentarea ordini de zi cu respectivul proiect fiind 

aprobata cu unanimitate de voturi. 

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. Proiectul de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta pe o 

perioada de trei luni. 

Se fac propuneri: 

- d-na consilier Rotaru Emilia il propune pe dl consilier Stefan 

Gheorghe. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea respectiva  fiind  aprobata cu 11 voturi pentru, 

fiind ales Presedinte de sedinta pe urmatoarele trei luni dl Stefan Gheorghe. 

 

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

2. Proiectul de hotarare privind incetarea dreptului de folosinta a unor 

terenuri acordate pentru construirea unei locuinte in temeiul Legii 

nr.15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

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. __/31.01.2018. 

 

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

3. Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru 

stabilirea metodologiei de solutionarea cererilor pt atribuirea de 

terenuri, conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat 

tinerilor pt construirea unei locuinte proprietate personala, 

 

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. __/31.01.2018. 

 

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

4. Proiectul de hotarare privind aprobarea planului de actiunii al 

persoanelor apte de munca beneficiare de ajutor social;  

 

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. __/31.01.2018. 

 

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

 

5. Proiectul de hotarare privind aprobarea unor normative proprii de 

cheltuieli privind consumul de carburanti pentru autoturismele din 

dotare; 

 

 

 

 



 

 

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 Stefan Gheorghe spune ca cantitatea de 1000 litri pe luna pe 

care o aprobam la buldoexcavator ar trebui ca acesta sa zgarme in pamant 

cel puti 5 ore pe zi. 

Dl viceprimar Catana Ion spune ca noi aprobam un plafon care acesta nu 

trebuie sa-l depaseasca dar in spatele consumului vor fi acte acte 

justificative?  Eu sunt de accord cu cantitatea respectiva dar sa fie justificata 

cu acte. 

Dl Primar explica ca nu se poate justifica o cheltuiala de motorina fara acte 

justificative. 

Nu sunt si alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul de hotarare fiind  aprobat cu 10 voturi pentru si o 

abtinere a d-lui consilier Catana Ion, fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA 

NR. __/31.01.2018. 

 

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

6. Proiectul de hotarare privind numirea unei persoane in functia de 

Director al Clubului sportive ,,FC 2006 Partizan Crivat”, 

Dl Primar spune ca avem o propunere pe dl Marcu George care este si 

persoana care sa ocupat de echipa de fotbal si cred ca este indreptatit sa 

ocupe aceasta functie. 

Nu sunt si alte propuneri. 

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

fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/31.01.2018. 

 

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 



 


