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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 10.02.2021, 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 alegerea Presedintelui 
de sedinta. 

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 anul 
2023, trim I. 

Primar 
Catana Ion 

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

3.     3.Proiectul de hotarare privind aprobarea planului 
de actiuni al persoanelor apte de munca beneficiare de 
ajutor social.. 

Primar 
Catana Ion 

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

4.       4.Proiectul de hotarare privind aprobarea 
Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si 
Solidaritatii Socilale (MMSS) si UAT Comuna 
Crivat, judetul Calarasi, referitor la colaborarea 
institutionala in cadrul proiectului ,,HUB de servicii 
MMSS-SII MMSS", cod MySmis 130963; 

Primar 
Catana Ion 

Comisia nr.1 
Comisia nr.2 

                Comisia nr.3 

5          5.Proiectul de hotarare privind aprobarea casarii 
mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in 
inventarul apartinand Consiliului local Crivat. 

Primar 
Catana Ion 

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

 
6           6. Proiectul de hotarare privind darea in 

administrare a investitiei Captare si aductiune izvor in 
Primar 

Catana Ion 
Comisia nr.1 
Comisia nr.2 
Comisia nr.3 



comuna Crivat, judetul Calarasi, catre Ecoaqua SA 
Calarasi – Sucursala Oltenita in calitate de operator si 
punerea la dispozitie a bunurilor ce compun investitia. 

 

7     7. Proiectul de hotarare privind mandatarea 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Economanagement Salubris, judetul Calarasi, de a 
plati catre operator de salubritate sumele incasate de 
la OIREP-uri si repartizate comunei Crivat in vederea 
reducerii facturilor utilizatorilor caznici de pe raza 
comunei Crivat. 

  

 
            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 

 
 

 

 


