ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL CRÂMPOIA
PROCES VERBAL
Încheiat in sedinta ordinara din data de 17.11.2020 a Consiliului
Local Crâmpoia.
Ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind cu privire la aprobarea execuţiei
bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Crâmpoia ,la trimestrul III , al
anului 2020.
Initiator: primarul comunei Crâmpoia
2. Proiect de hotarare cu privire la schimbarea reprezentantului legal aferent
proiectului ” Construcție centru socio- comunitar Crâmpoia, comuna Crâmpoia,
județul Olt ”
Initiator: primarul comunei Crâmpoia
3. Proiect de hotarare cu privire la schimbarea reprezentantului legal
aferent proiectului ” Înființare creșă în comuna Crâmpoia, județul Olt ”
Initiator: primarul comunei Crâmpoia
4. Proiect de hotarare cu privire la solicitarea prelungirii pana la data de
10.01.2022 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 762/07.12.2018
Initiator: primarul comunei Crâmpoia
5. Proiect de hotărâre cu privire la înființare - Serviciu social la nivelul UAT
Crâmpoia
Initiator: primarul comunei Crâmpoia
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii organigramei si a
statului de functii - conform Codului administrative
Initiator: primarul comunei Crâmpoia
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Crâmpoia, Judetul Olt,
mandat 2020 - 2024
Initiator: primarul comunei Crâmpoia
8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea implementării proiectului ”
Dotarea Liceului Tehnologic Crâmpoia cu tablete școlare și cu echipamente /
dispositive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line” , a
valorii totale si a cofinanțării proprii
Initiator: primarul comunei Crâmpoia
9. Discutii.Interpelari.Solutionari cereri cetateni.
Dnul viceprimar cere permisiunea introducerii unui nou punct pe ordinea de zi
HOTARARE(PROIECT )Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat
între localitățile Crâmpoia și Nicolae Titulescu , județul Olt în vederea accesării
programului de investiții ” Dezvoltarea rețelelor inteligente de distrinuție a gazelor
naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate , siguranță, eficiență în operare ,
precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final ”

se supune la vot si se aproba cu un numar de 13 voturi pentru.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi :
Proiect de hotarare privind cu privire la aprobarea execuţiei bugetului
local de venituri şi cheltuieli al comunei Crâmpoia ,la trimestrul III , al anului
2020.
Dna Miroșanu Camelia prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Se prezinta Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico –
socială, buget finanțe, administrație publică și privată, agricultură, servicii de comerț,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, juridică și de disciplină
care este favorabil
Se prezint Avizul Comisiei pentru activități social – cultural, culte, protecția
mediului și turism , amenajarea teritoriului și urbanism care este favorabil.
Se prezinta Avizul Comisiei pentru învățământ , sănătate și familie,
protecția copilului , muncă și protecție socială , care este favorabil.
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 13 voturi
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi :
Proiect de hotarare cu privire la schimbarea reprezentantului legal
aferent proiectului ” Construcție centru socio- comunitar Crâmpoia, comuna
Crâmpoia, județul Olt ”
Având în vedere prevederile art. 9 (7) lit. iii din contractul de finanțare
nerambursabila nr.C1920072S202843000033/10.01.2018,”Beneficiarul se obligă a
notifica Autoritatea Contractantă cu privire la: înlocuirea responsabilului legal de
proiect. Notificarea va fi însoţită de documente justificative corespunzătoare,
eliberate de autorităţile competente, trebuie aprobată o hotărâre cu privire la
schimbarea reprezentantului legal aferent proiectului ” Construcție centru
socio- comunitar Crâmpoia, comuna Crâmpoia, județul Olt ”
Se prezinta Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare
economico –socială, buget finanțe, administrație publică și privată, agricultură,
servicii de comerț, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești,
juridică și de disciplină care este favorabil
Se prezint Avizul Comisiei pentru activități social – cultural, culte, protecția
mediului și turism , amenajarea teritoriului și urbanism care este favorabil.
Se prezinta Avizul Comisiei pentru învățământ , sănătate și familie,
protecția copilului , muncă și protecție socială , care este favorabil.
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 13 voturi
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi :
Proiect de hotarare cu privire la schimbarea reprezentantului legal
aferent proiectului ” Înființare creșă în comuna Crâmpoia, județul Olt ”
Având în vedere prevederile art. 9 (7) lit. iii din contractul de finanțare
nerambursabila nr. C0720EN00011543000224/20.09.2016,”Beneficiarul se obligă a
notifica Autoritatea Contractantă cu privire la: înlocuirea responsabilului legal de
proiect. Notificarea va fi însoţită de documente justificative corespunzătoare,
eliberate de autorităţile competente
Se prezinta Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico –
socială, buget finanțe, administrație publică și privată, agricultură, servicii de comerț,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, juridică și de disciplină
care este favorabil

Se prezint Avizul Comisiei pentru activități social – cultural, culte, protecția
mediului și turism , amenajarea teritoriului și urbanism care este favorabil.
Se prezinta Avizul Comisiei pentru învățământ , sănătate și familie,
protecția copilului , muncă și protecție socială , care este favorabil.
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 13 voturi
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi :
Proiect de hotarare cu privire la solicitarea prelungirii pana la data de
10.01.2022 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 762/07.12.2018
La proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitarii de prelungire a
Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009
79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor
alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi
dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în
zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, cedentul a solicitat şi Fondul de garantare a aprobat
acordarea unei scrisori de garanţie de restituire a avansului în favoarea Agenţiei de
Finanţare a Investiţiilor Rurale (AFIR), în vederea garantării obligaţiilor de plată a
avansului de 33,26% din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului
necesar realizării investiţiei, respectiv funcţionării, dobândirii de competenţe şi
animării teritoriului, după caz, în baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr.
Nr. C 1920072S202843000033 din data de 10.01.2018cu modificarile si completarile
ulterioare
PrimarulcomuneiCrâmpoia, Ionel Mirea, propune aprobareaprelungirii Scrisorii de
Garantie nr. 762/07.12.2018 pana la data de 10.01.2020 de la Fondul National de
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A- IFN in conformitate
cu prevederile OUG nr. 79/2009, in favoarea AFIR,valoarea scrisorii de garanţie este
de 186.340 lei, reprezentând 110%/100% din valoarea avansului în sumă de186.340
lei, solicitata ca avans conform Contractului de finantare nerambursabila si a actelor
aditionale ulterioare, incheiat cu Agentia pentru FinantareaInvestitiilor Rurale nr. C
1920072S202843000033 din data de 10.01.2018, destinat realizariiinvestitiei
”Construire centru socio-comunitar Crampoia,comuna Crampoia, județul Olt” și plata
unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de Fondul
National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A- IFN
Se prezinta Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico –
socială, buget finanțe, administrație publică și privată, agricultură, servicii de comerț,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, juridică și de disciplină
care este favorabil
Se prezint Avizul Comisiei pentru activități social – cultural, culte, protecția
mediului și turism , amenajarea teritoriului și urbanism care este favorabil.
Se prezinta Avizul Comisiei pentru învățământ , sănătate și familie,
protecția copilului , muncă și protecție socială , care este favorabil.
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 13 voturi
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi :
Proiect de hotărâre cu privire la înființare - Serviciu social la nivelul
UAT Crâmpoia
Serviciului public de asistenţă socială ce va fi înfiinţat şi administrat de
furnizorul Primaria Comunei Crâmpoia-Compartiment Asistență Socială, acreditat
conform Certificatului de acreditare seria AF nr.005865, CUI 4716739 ,cu sediul în

localitatea Crâmpoia, str. Principală, nr.128, județul Olt, va avea drept scop principal
„Servicii de asistență comunitară” privind reducerea numarului de persoane
apartinând comunității marginalizate din comuna Crâmpoia, aflate în risc de sărăcie
și excluziune socială, prin implementarea de intervenții integrate de ocupare,
educație, formare profesională, asistență socială și îmbunatățirea condițiilor de trai,
de a promova egalitatea de șanse și creșterea calității vieții, pentru persoanele din
comunitatea locală, aflate în diferite situații de risc.
Primăria comunei Crampoia a semnat contractul de finanțarenr.:
POCU/303/5/2/129663 pentru proiectul„Dezvoltare centru socio-comunitar
Crampoia”
Interventiile si activitatile care se vor derula prin acest proiect contribuie la
realizarea de obiective strategice la nivel national si european, raspunzand nevoilor
specifice comunelor marginalizate de reducere a saraciei, integrarii si incluziunii
persoanelor apartinand acestor grupuri in societate si pe piata muncii.
Se prezinta Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico –
socială, buget finanțe, administrație publică și privată, agricultură, servicii de comerț,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, juridică și de disciplină
care este favorabil
Se prezint Avizul Comisiei pentru activități social – cultural, culte, protecția
mediului și turism , amenajarea teritoriului și urbanism care este favorabil.
Se prezinta Avizul Comisiei pentru învățământ , sănătate și familie,
protecția copilului , muncă și protecție socială , care este favorabil.
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 13 voturi
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi :
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii organigramei si a
statului de functii - conform Codului administrativ
Adresa nr.52711 / 2020 a ANFP Bucuresti cu recomandarea de
conformare a structurii de personal la prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ si a celorlalte acte normative in vigoare

Incheierea Judecătoriei Slatina nr. 1464 / 2020 din data de 15
octombrie 2020,cu privire la validarea mandatului de primar al dnului MIREA Ionel
 Hotărârea Consiliului Local Crâmpoia nr. 32 / 11.11.2020 , privind : alegerea
viceprimarului comunei Crâmpoia, judetul Olt
 decizia nr. 255895 din 06.08.2020 privind acordarea pensiei anticipate – cod
pensie A10 , emisă de Casa județeană de Pensii Olt- a dnei Florescu Maria
 D I S P O Z I T I A Primarului Comunei Crâmpoia nr. 154 / 30.09.2020 -Cu
privire la : încetarea raportului de serviciu prin pensionare – pensie anticipată , al
doamnei Florescu Maria , funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Crâmpoia, județul Olt , compartiment asistență socială
Având în vedere cele prezentate -în statul de functii al Primariei
Comunei Crâmpoia se propune transformarea functiei publice de referent, grad
profesional superior – compartiment asistentă socială – în consilier, clasa I , grad
profesional debutant .
Deasemenea compartimentul Achiziții publice și Administrativ se
denumește Compartiment Achiziții Publice și Administrativ – Urbanism,din acest
compartiment făcând parte și consilierul asistent cu probleme de urbanism.
Se prezintă Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico –
socială, buget finanțe, administrație publică și privată, agricultură, servicii de comerț,

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, juridică și de disciplină
care este favorabil
Se prezint Avizul Comisiei pentru activități social – cultural, culte, protecția
mediului și turism , amenajarea teritoriului și urbanism care este favorabil.
Se prezinta Avizul Comisiei pentru învățământ , sănătate și familie,
protecția copilului , muncă și protecție socială , care este favorabil.
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi :
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Crâmpoia, Judetul Olt,
mandat 2020 - 2024
Având în vedere faptul că au fost validate toate mandatele consilierilor
locali este necesar să aprobăm Regulamentul de organizare si funcționare al
Consiliului Local în vederea luării la cunoștință a acestuia de către noii consilieri
declarați aleși.
Se prezintă Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico –
socială, buget finanțe, administrație publică și privată, agricultură, servicii de comerț,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, juridică și de disciplină
care este favorabil
Se prezint Avizul Comisiei pentru activități social – cultural, culte, protecția
mediului și turism , amenajarea teritoriului și urbanism care este favorabil.
Se prezinta Avizul Comisiei pentru învățământ , sănătate și familie,
protecția copilului , muncă și protecție socială , care este favorabil.
Se trece la punctul 8 al ordinei de zi :
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea implementării proiectului ” Dotarea
Liceului Tehnologic Crâmpoia cu tablete școlare și cu echipamente / dispositive
electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line” , a valorii
totale si a cofinanțării proprii
Prin implementarea acestui proiect , vor beneficia :
 elevi - 435, din care : - preșcolari – 78
- ciclul primar - 122
- gimnazial – 135
- liceal curs zi - 53
- liceal seral – 28
 table inteligente - 17
 tablete grafice – 17
 laptop – 35
 camera web – 17
 sistem desktp + monitor - 17
 ecran proiecție – 17
Valoare totala proiect inclusiv TVA: 1.048.007,43 lei
Valoare eligibila proiect inclusiv TVA: 947.858,63lei
din care cofinantare proprie 18.957,17 –lei
Valoare neeligibila proiect inclusiv TVA : 100.148,79lei

Se prezintă Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico
–socială, buget finanțe, administrație publică și privată, agricultură, servicii de comerț,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, juridică și de disciplină
care este favorabil
Se prezint Avizul Comisiei pentru activități social – cultural, culte, protecția
mediului și turism , amenajarea teritoriului și urbanism care este favorabil.
Se prezinta Avizul Comisiei pentru învățământ , sănătate și familie,
protecția copilului , muncă și protecție socială , care este favorabil.
Se trece la punctul 9 al ordinei de zi :
HOTARARE(PROIECT )Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat
între localitățile Crâmpoia și Nicolae Titulescu , județul Olt în vederea accesării
programului de investiții ” Dezvoltarea rețelelor inteligente de distrinuție a
gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate , siguranță,
eficiență în operare , precum și de integrare a activităților de transport,
distribuție și consum final ”
Având în vedere reglementările cuprinse în:
-Prevederile Ghidului solicitantului „Dezvoltarea retelelor inteligente de
distributie a gazelor naturale in vederea creșterii nivelului de flexibilitate,
siguranța, eficiența in operare, precum și de integrare a activităților de
transport, distribuție și consum final”, publicat de Autoritatea de Management
pentru Programul Operational Irfrastructura Mare din cadrul Ministerului
Fondurilor Europene la data de 17 august 2020;
- Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară
8- Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor
naturale, Prioritatea de investiții de Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității
aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și
transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de energie din surse
regenerabile, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a
Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine;
- Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor pentru
programul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa
Prioritară 8- Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi
gazelor naturale, Apelul de proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente
de distribuție a gazelor naturale;
- Necesitatea si oportunitatea socio-economică a inființării unei rețele
inteligente de distribuție a gazelor naturale pentru Comuna Nicolae Titulescu;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Luând în considerare faptul că am încheiat un Acord de parteneriat între
Comuna Crâmpoia și Comuna Nicolae Titulescu , este necesara aprobarea acestuia
în vederea implementării proiectului
” Dezvoltarea rețelelor inteligente de distrinuție a gazelor naturale în vederea creșterii
nivelului de flexibilitate , siguranță, eficiență în operare , precum și de integrare a
activităților de transport, distribuție și consum final ”
Se prezintă Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico
–socială, buget finanțe, administrație publică și privată, agricultură, servicii de comerț,

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, juridică și de disciplină
care este favorabil
Se prezint Avizul Comisiei pentru activități social – cultural, culte, protecția
mediului și turism , amenajarea teritoriului și urbanism care este favorabil.
Se prezinta Avizul Comisiei pentru învățământ , sănătate și familie,
protecția copilului , muncă și protecție socială , care este favorabil.
Se trece la punctul 10 al ordinei de zi :
Discutii.Interpelari.Solutionari cereri cetateni.
După epuizarea ordinii de zi : ȘEDINȚA ESTE ÎNCHISĂ!
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta
Serban Vasile

Secretar general UAT
Stancu Anamaria

