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Proces Verbal 
incheiat astăzi, 29.06.2019, 

 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 si mai este prezent si dl Vilciu 

Marian cetatean 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. 2765 din 29.06.2019 şi a dispoziţiei nr. 69 din 24.06.2019, 

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 21.06.2019.  

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

21.06.2019, 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 28.02.2019, care da citire ordinei de zi: 

  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii  HCL nr.52 din 

28.07.2019 privind salarizarea personalului platit din bugetul local al 

comunei Crivat. 

 

 

 

 



 

 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificari bugetului local al comunei 

Crivat, judetul Calarasi pe trimestrul al II-lea anul 2019. 

3. Diverse. 

 

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  HCL nr.52 din 

28.07.2019 privind salarizarea personalului platit din bugetul local al 

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 hotarar fiind  votat cu 11 voturi pentru , fiind 

adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. __/29.06.2019. 

 

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

2.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificari bugetului local al 

comunei Crivat, judetul Calarasi pe trimestrul al II-lea 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. __/29.06.2019. 

 

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

8. Diverse. 

     Dl Primar prezinta Consiliului local Crivat raportul de audit financiar 

nr.1834/25.04.2019 si Decizia nr.13/2019 al Curti de Conturi Calarasi 

intocmit ca urmare a actiunii de audit financiar cu tema ,,Audit financiar  

 

 

 



 

 

asupra conturilor anuale de executie bugetara ale unitatii administrative 

Comuna Crivat. 

Dl consilier Stefan Gheorghe spune ca sunt numai greseli in contabilitate 

conform raportului Curti de Conturi, contabilul nu stia ca vine controlul 

si sa le puna la punct. 

Dl viceprimar Catana Ion spune ca avem reclamatii depuse de dl Baciu 

Ion care se cearta cu vecinul sau Bivolaru Gheorghe, si propun sa 

solicitam ajutorul d-nei avocat cu care avem incheiat contract de prestari 

servicii. 

Dl Primar spune ca nu avem contract de prestari de servicii juridice 

incheiat cu un avocat, am incheiat contract  de reprezentare in instanta 

numai punctual, pe caz, si nu vad pt ce sa angajam avocat. Problema 

noastra este ca trebuie aplicata legea 50 privind autorizatia de construire. 

Vreau sa va anunt ca o sa reparam podul imediat ce scade apa. 

Dl Valciu Marian spune ca are si el o propunere catre consiliul local si 

primar cu privire la Serviciile GSM Telecom daca puteti solicita sa ne 

monteze antenna in zona pentru ca nu avem semnal la telefoane. 

Dl Primar spune ca a facut demersuri dar a primit raspuns ca nu se 

justifica cheltuiala. 

As vrea sa intreb si eu ca ce este angajat dl Bumbacaru Ion in Primarie si 

ce face el in functa pe care o detine. 

Dl Primar spune ca este angajat muncitor si are sarcini de serviciu date si 

isi indeplineste atributiile de serviciu si a efectuat tot ce i-am cerut. 

D-le Primar pe strada Caisuluide ce nu se pune lampi stradale? 

Dl Primar spune ca o sa se puna si lampi si la Sclipici dar nu au fost 

stalpi. 

Dl Vilciu Marian spune cu post ace putem face ca pensile nu sunt date la 

timp, vin cupoanele de pensii si pensile nu vin asa ne spune Postarita. 

Dl Primar spune ca Posta nu este in subordinea noastra daca aveti 

nemultumiri faceti reclamatie la  conducerea Postei. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

 


