ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL CRÂMPOIA
PROCES VERBAL
Încheiat in sedinta ordinara din data de 29.06.2020 a Consiliului Local
Crâmpoia. Inainte de inceperea sedintei secretarul comunei supune spre aprobare Procesul
verbal al sedintei ordinare din data de 30.04.2020
Înainte de începerea ședinței se aduce la cunoștință Consiliului Local că în
data de 11.06.2020 a fost aprobată prin Dispoziția Primarului nr. 92 / 11.06.2020, rectificare
de buget , după urmează :
 Se rectifică BVC cu suma de de 80 mii lei cap 68.11 – titlul 58 pentru proiectul
” Înființare cresă în comuna Crâmpoia, județul Olt ”
 Se rectifică BVC cu suma de 80 mii lei cap 70.02.- Gospodărire comunală pentru
proiectul ” Branșamente alimentare alimentare cu apă în comuna Crâmpoia, județul Olt ”
Înainte de începerea ședinței dnul Șerban Vasile cere aprobarea inculderii unui
punct pe ordinea de zi, și anume :
HOTARARE(PROIECT )cu privire la aprobarea implementării și a angajării
bugetare a valorilor prevăzute în proiectul – SMIS 129663 - ” Dezvoltare centru sociocomunitar Crâmpoia ”
Se supune la vot și se aprobă cu un număr de 12 voturi pentru .
Presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi, care este urmatoarea :
1. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL nr. 21 / 30.04.2020 cu
privire la includerea in domeniul privat a suprafeței de 8.350 mp teren ( Gropăriile )
situață în comuna Crâmpoia, sat Crâmpoia
Initiator: Șerban Vasile, viceprimar -p primar
Referat de aprobare
Prezinta : Șerban Vasile, viceprimar – p primar
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
Prezintă : Stancu Anamaria, secretar general UAT
Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, bugetfinante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si comert
Prezinta : Dobre Silviu – presedinte
Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei si
linistii publice a cetatenilor
Prezintă: Cristescu Ileana – președinte
Avizul comisiei pentru pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala,
activitati sportive si de agrement,
Prezintă : Șerban Vasile – președinte
2. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită a unui spațiu
proprietate publică a UAT Crâmpoia în suprafață de 27 mp, conform CF nr. 50277,
care poate fi folosit cu destinația Post Poliție Crâmpoia
Initiator: Șerban Vasile, viceprimar -p primar
Referat de aprobare
Prezinta : Șerban Vasile, viceprimar – p primar
Raportul Comisiei speciale de inventariere a bunurilor aflate în domeniul
public al UAT Crâmpoia, județul Olt
Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-

finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si comert
Prezinta : Dobre Silviu – presedinte
Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei si
linistii publice a cetatenilor
Prezintă: Cristescu Ileana – președinte
Avizul comisiei pentru pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala,
activitati sportive si de agrement,
Prezintă : Șerban Vasile – președinte
3. Proiect de hotărâre cu privirela prelungirea scrisorii de garanție de
restituire a avansului nr. 153/19.06.2017 emisă de FNGCIMM SA – IFN ,de la 05.102020
până la data de 05.10.2021
Initiator: Șerban Vasile, viceprimar -p primar
Referat de aprobare
Prezinta : Șerban Vasile, viceprimar – p primar
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
Prezintă : Drugu Cristina – responsabil proiecte
Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, bugetfinante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si comert
Prezinta : Dobre Silviu – presedinte
Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei
si linistii publice a cetatenilor
Prezintă: Cristescu Ileana – președinte
Avizul comisiei pentru pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala,
activitati sportive si de agrement,
Prezintă : Șerban Vasile – președinte
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea implementării și a angajării
bugetare a valorilor prevăzute în proiectul – SMIS 129663 - ” Dezvoltare centru sociocomunitar Crâmpoia ”
Initiator: Șerban Vasile, viceprimar -p primar
Referat de aprobare
Prezinta : Șerban Vasile, viceprimar – p primar
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
Prezintă : Drugu Cristina – responsabil proiecte
Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, bugetfinante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si comert
Prezinta : Dobre Silviu – presedinte
Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei
si linistii publice a cetatenilor
Prezintă: Cristescu Ileana – președinte
Avizul comisiei pentru pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala,
activitati sportive si de agrement,
Prezintă : Șerban Vasile – președinte
Se supune la vot noua ordine de zi si se aproba cu un numar de 9 voturi pentru.
Se trece la punctul 1. al ordinei de zi :
Proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL nr. 21 / 30.04.2020 cu privire
la includerea in domeniul privat a suprafeței de 8.350 mp teren ( Gropăriile ) situață
în comuna Crâmpoia, sat Crâmpoia
Având în vedere

-

adresa Instituției Prefectului – Județul Olt nr. 24900 / 25.05.2020 , cu privire la
restituirea spre revocare a HCL 21 / 30.04.2020

- prevederile art. 357 din Ordonanța de Urgență 57 /2019- privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Dispoziția primarului comunei Crâmpoia nr. 84 / 11.05.2020 a fost emisă în data de
11.05.2020, iar HCL 21 a fost adoptată în data 30.04.2020, din această cauză propun spre
aprobare Consiliului Local al comunei Crâmpoia revocarea HCL nr. 21 / 30.04.2020 cu
privire la includerea in domeniul privat a suprafeței de 8.350 mp teren ( Gropăriile ) situață
în comuna Crâmpoia, sat Crâmpoia
Se prezinta Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala,
buget- finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si comert care este favorabil.
Se prezint Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea
ordinei si linistii publice a cetatenilor care este favorabil.
Se prezinta Avizul comisiei pentru pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie
sociala, activitati sportive si de agrement, care este favorabil.
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 9 voturi pentru
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi :
Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită a unui spațiu
proprietate publică a UAT Crâmpoia în suprafață de 27 mp, conform CF nr. 50277,
care poate fi folosit cu destinația Post Poliție Crâmpoia
Având în vedere .
- Prevederile art. 92 alin.2 lit a , art.108 lit d,art.129alin. 2 lit c , alin.6, lit a
art. 297 lit.d, art. 349 din ORDONANTA DE URGENTA NR. 57 / 2019 privind Codul
administrativ
Adresa Inspectoratului de Poliție al Județului Olt – Serviciul Logistic nr.
163.179 / SL / DL din 18.06.2020, prin care ne aduce la cunoștință faptul că imobilul în care
funcționează în prezent Postul de Poliție Crâmpoia se află într-o stare avansată de
degradare , conform expertizei tehnice a clădirii , și se recomandă desființarea clădirii
Având în vederea art.108 din OUG nr. 57/ 2019-privind Codul de administrativ ,
cu modificările și completările ulterioare : ” Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc, in
conditiile prevazute in partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce apartin domeniului
public sau privat, local sau judetean, dupa caz, sa fie:
a) date in administrarea institutiilor publice si regiilor autonome din subordinea unitatii
administrativ-teritoriale care le are in proprietate;
b) concesionate;
c) inchiriate;
d) date in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica;
e) valorificate prin alte modalitati prevazute de lege.
Autoritatile decid, in conditiile legii, cu privire la modalitatile de exercitare a dreptului
de proprietate publica, respectiv:
a) darea in administrare;
b) concesionarea;
c) inchirierea;
d) darea in folosinta gratuita.
Se prezinta Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala,
buget- finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si comert care este favorabil.
Se prezint Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea
ordinei si linistii publice a cetatenilor care este favorabil.
Se prezinta Avizul comisiei pentru pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie
sociala, activitati sportive si de agrement, care este favorabil.
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 9 voturi pentru
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi :

Proiect de hotărâre cu privirela prelungirea scrisorii de garanție de restituire a
avansului nr. 153/19.06.2017 emisă de FNGCIMM SA – IFN ,de la 05.102020 până la
data de 05.10.2021
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 40% 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. C0720EN00011543000224/20.09.2016 cu modificarile si completarile
ulterioare
Viceprimarul comunei Crâmpoia, Vasile Șerban, propune aprobarea
prelungirii Scrisorii de Garantie nr. 153/19.06.2017 pana la data de 05.10.2021 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 800.156,26 lei, reprezentând 110%/100% din valoarea avansului în sumă de
800.156,26lei, solicitata ca avans conform Contractului de finantare nerambursabila si a
actelor aditionale ulterioare, incheiat cu Agentia pentru FinantareaInvestitiilor Rurale
nr.C0720EN00011543000224/20.09.2016, destinat realizariiiinvestitiei ”Înființare creșă în
comuna Crîmpoia, 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-sociala,
buget- finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si comert care este favorabil.
Se prezint Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea
ordinei si linistii publice a cetatenilor care este favorabil.
Se prezinta Avizul comisiei pentru pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie
sociala, activitati sportive si de agrement, care este favorabil.
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 9 voturi pentru
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi :
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea implementării și a angajării bugetare a
valorilor prevăzute în proiectul – SMIS 129663 - ” Dezvoltare centru socio-comunitar
Crâmpoia ”
Rezultatele implementării acestei investiții se vor transpune în creșterea
sentimentului de încredere în capacitatea administrației publice locale de a gestiona orice tip
de situație socială. Toate acestea reprezintă efecte benefice resimțite la nivelul comunității
locale din Crampoia.
Buget eligibil total 4,643,816.04 (100.00 %)
Liderul de parteneriat:
UAT COMUNA CRAMPOIA-4,369,955.04
Partener 1:
LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA CRAMPOIA-273,861.00
Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum
este precizat în Cererea de finanţare
Lider de proiect

UAT COMUNA CRIMPOIA Valoarea contribuţiei (în lei)
54,891.10 lei
Partener 1:
LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA CRIMPOIA
Valoarea contribuţiei (în lei)
5,477.22 lei
Obiectivul general al proiectului estereducerea numarului de persoane apartinand comunitatii
marginalizate din Com. Crampoia, aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin
implementarea de interventii integrate de ocupare, educatie, formare profesionala, asistenta
sociala si imbunatatirea conditiilor de trai, in contextul mecanismului DLRC.
Se prezinta Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala,
buget- finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si comert care este favorabil.
Se prezintă Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea
ordinei si linistii publice a cetatenilor care este favorabil.
Se prezinta Avizul comisiei pentru pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie
sociala, activitati sportive si de agrement, care este favorabil.
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 9 voturi pentru
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi :
Discutii.Interpelari.Solutionari cereri cetateni.
Dnul consilier Chiuchiunea Valerică prezintă Consiliului Local faptul că strada
Lămâiței din comuna Crâmpoia a devenit impracticabilă, nu se mai poate circula .
I se aduce la cunoștință de către administratorul public, Mirea Ionel că în data de
12.06.2020, prin ordin al ministrului ni s-a aprobat proiectul depus prin CNI de asfaltare a 20 de
străzi din Comuna Crâmpoia, sat Crâmpoia, printre aceste străzi fiind și aceasta.Proiectul va
avea temen de execuție 1 an .
Dnul Gheorghe Ion, consilier local face referire la faptul că pe str. Aldești în urma
ploilor abundente care au căzut câteva gospodării au fost inundate datorită șantului din acea
zonă care s-a astupat și nu mai poate trece apa.
Și acest șanț este legat de proiectul mai sus menționat, când se va implementa
proiectul se vor face și șanțuri.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta
Chiriță Marin

Secretar general UAT
Stancu Anamaria

