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M I N U T Ă

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului local din
29.09.2014

Convocarea consilierilor locali a fost făcută in baza dispozitiei nr.159/23.09.2014 fiind inaintate
individual invitatiile de participare la sedinta în care au fost precizate: data, ora, locul desfăşurării şi
ordinea de zi a şedinţei.

Sunt prezenţi 15 consilieri , şedinţa fiind legal constituita.
Participa la sedinta d-na Sarealba Iuliana – secretar ,d-ra Nita Felicia – expert in cadrul

Compartimentului financiar contabil. Dl primar Teodorescu Florin Stefan nu participa la sedinta.
Presedinte de sedinta ales este dl. Matache Emanoil.
Dl presedinte face apel la desfasurarea sedintei in liniste cu respectarea ordinii in care se fac

inscrierile la cuvant.
Dl presedinte declara sedinta deschisa.
Minuta inregistrata cu nr. 6291/30.07.2014 incheiata cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare din

luna iulie a fost pusa la dispozitia consilierilor locali de catre secretarul unitatii administrativ teritoriale.
Se supune la vot minuta de sedinta mentionata.
Se voteaza cu 13 voturi pentru si 2 voturi abtineri: Dl Petre Florin si dl Stefan Marian .
Presedinte trece la prezentarea ordinii de zi.

Dl. presedinte citeste propunerea de ordine de zi :

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
- initiator Teodorescu Florin Stefan - primar;

2. Proiect de hotarare privind programul de functionare al unitatilor de alimentatie publica precum si
a celor destinate recreerii si divertismentului- initiator Teodorescu Florin Stefan - primar;

3. Diverse.
Dl presedinte propune discutarea la diverse a adresei nr. 933/29.09.2014 inaintata de catre Scoala
Gimnaziala Crevedia si inregistrata in cadrul Primariei Crevedia cu nr. 8002/29.09.2014.

Dl presedinte supune la vot ordinea de zi .
Se voteaza cu 15 voturi pentru.

Dl. presedinte trece la punct 1 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli.

D-ra Nita Felicia incepe prezentarea notei de fundamentare nr. 7181/23.09.2014 cu mentionarea
adreselor nr. 1030/2.09.2014,99355/22.08.2014 si nr. 103982/4.09.2014 inaintate de catre AJFP
Dambovita.

Dl Gheorghe Ionut face obiectii cu privire la faptul ca se discuta proiectul de hotarare in lipsa
initiatorului.

D-na secretar – proiectul de hotarare nu a fost retras de pe ordinea de zi de catre initiator. Proiectul
de hotarare poate fi restras de pe ordinea de zi numai de catre initiator. Exista proiectul de hotarare si
expunerea de motive semnate de catre initiator .

Dl Gheorghe Ionut – la sedinta urmatoare va spune ca suntem vinovati.
Dl viceprimar – daca nu facea proiect de hotarare ,nu se facea sedinta si se dizolva consiliul local.



D-na secretar – Consiliul local se dizolva in situatia in care in doua luni nu se intruneste in
conditiile in care a fost convocat.

Dl Toader Florin – propun amanarea discutiei acestui punct al ordinii de zi in lipsa initiatorului .
Conform Legii nr. 215 cel care initiaza trebuie sa citeasca proiectul de hotarare.

D-ra contabil – Directia de finante la solicitarea Inspectoratului scolar,nu a
primarului ,repartizeaza sume pentru acoperirea unor cheltuieli de personal pentru personalul din
invatamant . In asta consta rectificarea de buget.

Dl Toader Florin - Adresa de la ANAF s-a primit pe 4.09.2014 si s-a mai primit una pe
22.08.Guvernul a facut rectificarea in luna august si s-a propus rectificarea la doua luni dupa.

D-ra contabil – Aceste adrese trebuiau corelate.Mai trebuia inaintata o adresa ,iar aceasta a fost
transmisa pe data de 19.09.2014.

Dl Toader Florin - s-a facut o adresa d-nei directoare a Scolii Gimnaziale Crevedia prin care se
solicita sa se prezinte o situatie cu sumele cheltuite

D-na secretar – dl primar a scris rezolutie pe cerere ca se vor solicita aceste relatii pentru sedinta
din luna octombrie.

Dl Toader Florin – aceste rapoarte privind modul in care s-au cheltuit banii publici trebuiau sa se
prezinte trimestrial.

D-na secretar – citeste articolul din Legea 215 cu privire la intocmirea proiectelor de hotarare.
Dl presedinte – supune la vot amanarea proiectului de hotarare .Se voteaza cu 5 voturi pentru

(Toader Florin ,Voinea Gheorghe,Gheorghe Stefan,Gheorghe Ionut si Matache Emanoil) ;1 abtinere
(Dinca Nicusor) si 9 voturi impotriva.

Gavrilescu Gigi – mergem mai departe.
Dl presedinte – se reia discutia proiectului de hotarare in lipsa initiatorului.
D-ra Nita Felicia continua expunerea .Adresele sunt trimise de catre ANAF pentru plata unor

hotarari judecatoresti.Nu are implicare primarul ca initiator. Au fost repartizate sume pentru hotararile
judecatoresti in trim IV.Suntem inca in trim III.ANAF repartizeaza sume pentru invatamant :21 mii in
trim IV.Isi dau seama ca s-au grabit,inca nu este trim IV,revin cu o noua adresa.S-a stabilit ca sunt
necesare sume pentru salarii drept pentru care propune o noua rectificare in suma de 72 mii lei .Ultima
adresa se refera la cresterea nivelului maxim al cheltuielilor de personal :adresa din 19.09.2014.Nivelul
maxim este influentat cu suma de 21 mii lei.

D-na secretar – prezinta situatia hotararilor judecatoresti .Prin Sindicatul invatamantului profesorii
afectati de radierea sporurilor salariale s-au dus in instanta unde au castigat aceste drepturi. Solicitarile au
fost facute pe rand de aceea sunt mai multe hotarari judecatoresti. Sumele se acorda esalonat. Pe masura
ce se va inainta in timp se vor face si alte rectificari,dupa alocarea altor sume de catre ANAF.

D-ra contabil – sumele sunt date din sume defalcate.
Avizele comisiilor sunt favorabile.
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotarare.

Se voteaza cu 9 voturi pentru (Grupul PDL si Stefan Marian ) ;1 abtinere (Dinca Nicusor) si 5 voturi
impotriva (Toader Florin ,Voinea Gheorghe,Gheorghe Stefan,Gheorghe Ionut si Matache Emanoil).

Dl Toader Florin motiveaza votul impotriva :Initial s-a aprobat in buget pentru invatamant suma
de 14 miliarde 290 lei. In proiectul de astazi avem o fraza interesanta : Se aproba nivelul maxim al
cheltuielilor de personal pe anul 2014,in suma de 2021 mii lei.Ce este cu aceasta suma ? Noi rectificam
cumva acum si cele 6 miliarde cheltuieli de personal pentru invatamant.

D-ra contabil – la aprobarea bugetului pe anul 2014 s-a aprobat suma de 2000 lei ca nivel maxim
la cheltuielile de personal.Suma repartizata este insuficienta inclusiv ptr. Cheltuieli de personal la
autoritati publice,la as. sociala,la cultura,respectiv invatamant.La aceasta data : 19.09. avem o adresa din
partea ANAF prin care se modifica nivelul maxim cu suma de 21 mii lei. Decu suma initiala de 2000 lei
+21 mii lei=2021 mii lei.

Dl Toader Florin – se majoreaza la Scoala Crevedia cu 6 miliarde ?
D-ra contabil – suma initiala 1429 mii lei +21 mii lei = 1450 mii lei .
Dl Toader Florin – revine la ultiama fraza din proiectul de hotarare.Se face referire din nou la

suma de 2021 mii lei.Ce s-a aprobat de fapt ?
D-ra contabil – pentru cheltuieli de personal la suma initiala de 1429 mii lei se adauga 21 mii lei si

se obtine suma de 1450 mii lei.
Dl Toader Florin – sa se aprobe 14 mii lei +21 mii lei .Taiati fraza din context.



D-ra contabil – acesta este un plafon maxim .Nivelul maxim al cheltuielilor este un plafon pe care
nu avem voie sa-l depasim.La aprobarea initiala am specificat : suma este insuficienta pentru anul 2014.

Dl. presedinte trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind programul de
functionare al unitatilor de alimentatie publica precum si a celor destinate recreerii si divertismentului

Dl presedinte – mai ramane valabila propunerea de amanare.
Dl . Toader – nu este intiatorul ;
D-na secretar – sunt doua cazuri in care punctele de pe ordinea de zi nu se pot discuta: fie nu au

raport de specialitate si expunere de motive,fie sunt retrase de initiator.
Dl presedinte – mergem mai departe cu discutia proiectului de hotarare.
D-na secretar prezinta adresa nr. 7506/15.09.2014 inaintata de catre Postul de politie Crevedia si

raportul de specialitate.Proiectul de hotarare se refera la unitatile de alimentatie publica deoarece Legea nr.
61/1991 reglementeaza sanctiunile in ceea ce priveste incalcarea ordinii publice. Se citesc punctele 26 si
27 din legea mentionata precum si contraventiile ce pot fi aplicate.Atata timp cat este reglementat prin
lege nu se poate da o hotarare peste aceste prevederi.

Se citesc articolele din proiectul de hotarare.
Dl Dinca Nicusor –sunt inspectori care masoara decibelii .Toate restaurantele isi avizeaza

activitatea.
Avizele comisiilor sunt favorabile.
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotarare.

Se voteaza cu 9 voturi pentru (Grupul PDL si Stefan Marian ) ;1 abtinere (Dinca Nicusor) si 5 voturi
impotriva (Toader Florin ,Voinea Gheorghe,Gheorghe Stefan,Gheorghe Ionut si Matache Emanoil).

Dl. presedinte trece la punctul 3 al ordinii de zi:
1. Se citeste adresa nr. 933/29.09.2014 inaintata de catre Scoala Gimnaziala

Crevedia si inregistrata in cadrul Primariei Crevedia cu nr. 8002/29.09.2014.
Pentru anul scolar 2014- 2015 prin HCl nr. 9/26.02.2014 au fost numiti dl. Petre Florin si dl

Voinea Gheorghe- reprezentanti din partea Consiliului local in Consiliul de administratie al scolii
D-na secretar – pentru a nu bloca activitatea Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale

Crevedia pana la urmatoarea sedinta ordinara de consiliu cand se va inainta proiect de hotarare insotit de
expunere de motive si raport de specialitate ,sa se faca numirea celor trei reprezentanti ai consiliului
local ,prin consemnare in procesul verbal. Prin sedinta sedinta extraordinara daca are nevoie mai repede
sau prin sedinta ordinara se va pune in discutie proiectul de hotarare si se va emite hotarare.Acum vor
avea loc discutii de principiu cu consemnare in procesul verbal pentru a nu le bloca activitatea.

Dl Voinea Gheorghe nu mai doreste sa faca parte din Consiliul de administratie al scolii.
D-na secretar – hotararea se va da la prima sedinta.Dl Voinea a spus ca nu mai doreste .sa se faca

alte numiri.
Se fac propuneri pentru 3 membrii:
Prima varianta :
Dl Gheorghe Ionut – proune pe Toader Florin ;
Dl Costache – propune pe dl. Georgescu si dl. Petre Florin .
A doua varianta :
Dl Gavrilescu propune pe dl. Georgescu,dl. Petre Florin si dl. Vasilescu Mircea.
Dl presedinte supune la vot prima varianta 1,cu cei trei membrii :dl Toader Florin ,dl.Georgescu si

dl Petre Florin
Se voteaza cu 8 voturi pentru (Costache Florentin ,Stefan Marian,Toader Florin ,Voinea

Gheorghe,Gheorghe Stefan,Gheorghe Ionut ,Dinca N.si Matache Emanoil) ,1 abtinere (Bobe Valentin ) si
6 voturi impotriva.

Majotitate simpla pentru. Propunere validata.
2. Dl Toader Florin - Golden Plum si-a achitat debitul pentru scutirea penalitatilor si majorarilor

de intarziere?
D-na secretar – de la dl Costea stiu ca da.

3. Dl Toader Florin - trebuie sa ne gandim la o rectificare de buget pentru a contribui la
edificarea bisericii din Crevedia.

Dl Matache – sa se dea bani si la Cocani si la Crevedia.
4. Exista un drum la padure in Samurcasi care este blocat mereu de o persoana.sa se ia masuri sa

elibereze drumul.



5. Dl Toader Florin – solicita prezenta d-nei directoare Teodorescu in sedinta de consiliu . Sa
prezinte situatia financiara privind banii publici cheltuiti pe trimestre.
- Conform Codului fiscal solicit raportul primarului privind cheltuielile (executia bugetara )

pe puncte din bugetul local.
Dl presedinte declara sedinta inchisa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
S E C R E T A R,

MATACHE EMANOIL
Jr.SAREALBA IULIANA

Crevedia 29.09.2014


