
ROMÂNIA 
JUDEȚUL CALARASI 

COMUNA CRIVAT 
Nr. 5438/ 05.12.2022 

 
A N U N Ţ 

            În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (10) lit. a) din Legea privind transparenţa 
decizională în administraţia publică nr. 52/ 2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 139 coroborate cu ale art. 135 alin. (4) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ și ale Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Crivat, se anunță convocarea Consiliul Local 
în şedinţă ordinară din data de 13.12.2022, ora 12,00, ale cărei lucrări se vor desfășura în 
sala mare de şedinţe din sediul Primăriei comunei Crivat, nr. 119, județul Calarasi, care 
are următorul: 

    PROIECT AL ORDINII DE ZI: 
Nr. 
Crt. 

Titlul proiectului de hotărâre Inițiatori  Nr. Comisiilor 
de specialitate 
nominalizate 

în vederea 
 avizării* 

1  1. Proiectul de hotarare privind analiza stadiului de 
inscriere a datelor in Registrul agricol pentru 
trimestrul III al anului 2022 si stabilirea masurilor 
pentru eficientizarea acestei activitatii. 

Primar 
Catana Ion 

 
Comisia nr.1 
Comisia nr.2 
Comisia nr.3 

 
2   2.Proiectul de hotarare privind aprobarea 

rectificarii bugetului local al comunei Crivat, pe 
trimestrul al IV-lea, anul 2022. 

Primar 
Catana Ion 

Comisia nr.1 
Comisia nr.2 
Comisia nr.3 

3.   3.Proiectul de hotarare privind aprobarea 
Regulamentului cadru privind organizarea si 
desfasurarea licitatiilor publice privind 
inchirierea/concesionarea bunurilor imobile 
proprietatea publica/privata a comunei Crivat; 

Primar 
Catana Ion 

Comisia nr.1 
Comisia nr.2 
Comisia nr.3 

4.    4.Proiectul de hotarare privind ,, Infiintare Parc 
Fotovoltaic pentru consumul Propriu al UAT Crivat, 
judetul Calarasi"; 

Primar 
Catana Ion 

Comisia nr.1 
Comisia nr.2             
Comisia nr.3 

5.     5.Proiectul de hotarare pentru revocarea 
Hotararii Consiliului Local Crivat nr.63 din 
20.10.2022 si a Hotararii Consiliului Local Crivat 
nr.56 din 08.09.2022; 

Primar 
Catana Ion 

Comisia nr.1 
Comisia nr.2 
Comisia nr.3 

6.     6. Proiectul de hotarare privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023; 

Primar 
Catana Ion 

Comisia nr.1 
Comisia nr.2 
Comisia nr.3 

7    7.Proiectul de hotarare privind scoaterea la 
licitatie in vederea inchirierii unui teren intravilan in 
suprafata totala de 367 mp, pentru construirea unei 
Statii de distributie carburanti si/sau Statie de 
distributie a gazelor petroliere lichefiate GPL; 

Primar 
Catana Ion 

Comisia nr.1 
Comisia nr.2 
Comisia nr.3 

 
            Prezentul anunț se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei Crivat prin afişare pe 
pagina de internet primariacrivat@yahoo.com.  și la sediul Primăriei comunei Crivat , cu 



cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea ședinței ,precum și la  cunoştinţa cetăţenilor şi a 
asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de 
recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie 
abordat în şedinţa publică în cauză, prin grija responsabilului desemnat . 

 
Secretar general 

Burlac Ion 

 
 

 

 


