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M I N U T Ă

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului local din
31.10.2014

Convocarea consilierilor locali a fost făcută in baza dispozitiei nr.183/27.10.2014 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 14 consilieri , şedinţa fiind legal constituita. Dl Dinca Nicusor – absent nemotivat
D-na secretar – dl Dinca si-a exprimat dorinta de a nu mai participa la sedintele consiliului local

incepand cu data prezentei.
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 pastararea linistii .

Dl Toader Florin – face cunsocuta constituirea in cadrul Consiliului local Crevedia a Grupului de
consilieri independenti,dupa cum urmeaza:

1. TOADER FLORIN;
2. GHEORGHE STEFAN- VIOREL;
3. GHEORGHE IONUT;
4. VOINEA GHEORGHE;
5. MATACHE EMANOIL.

Liderul Grupului de independenti : Toader Florin

D-na secretar – Sub incidenta prevederilor OUG nr. 55/2014 ,in termenul prevazut de lege ,pe
langa optiunile consilierilor locali mentionati mai sus de a deveni independenti ,alesi in mandatul 2012-
2016 pe listele USL,urmatorii consilieri locali si primarul unitatii administrativ teritoriale
TEODORESCU FLORIN- STEFAN au optat pentru intarea in PSD (alesi in mandatul 2012-2016 pe
listele PDL) ,avand acceptul partidului ,astfel:

1. TOADER GHEORGHE;
2. COSTACHE FLORENTIN;
3. GAVRILESCU GHEORGHE;
4. VASILESCU MIRCEA;
5. PETRE FLORIN;
6. GEORGESCU ION;

La cei mentionati mai sus se mai adauga 7. DINCA NICUSOR – consilier PSD .
Dl Toader Gheorghe – cei 7 se constituie in grupul PSD ,lider : GAVRILESCU GHEORGHE.

D-na secretar – In PDL au ramas :
1. MIHAI DUMITRU GABRIEL ;
2. BOBE VALENTIN.



In PNL ,ales pe listele USL in mandatul 2012-2016 a ramas :
1. STEFAN MARIAN

Dl Toader Florin – La data de 27.10.2014 prin SMS am fost anuntat ca in data de 31.10.2014
la ora 10 era convocata sedinta ordinara pe luna octombrie.In data de 28.10.2014 m-am deplasat la
sediul Primariei crevedia ,am depus cererea inregistrata cu nr.9004,ora 1502 pentru a intra in
posesia documentatiei si a ordinii de zi .Am primit ordinea de zi prin invitatia nr.
8937/27.10.2014.Documentele insotitoare si justificative ale proiectelor de hotarare aflate pe
ordinea de zi nu au fost inaintate de catre secretarul unitatii administrativ teritoriale care a spus ca
nu le are ,spunand ca sunt la semnat.S-a incheiat Procesul verbal nr.9008/28.10.2014 semnat de
ambele parti la ora 1536,plecand fara documente.Consider ca sedinta este ilegal convocata
deoarece documentele se trimit cu 5 zile inainte sedintei ordinare conform Legii 215/2001.Pe
29.10.2014 am primit prin e-mail documentele,unele semnate altele nu ,datate 27.10.2014.

Consider ca nu puteam discuta unele puncte ,cum ar fi punctul 1 al ordinii de zi ,incheiat in
forma in care a fost prezentat din cauza ca preotii au solicitat in aceeasi zi doleante de a lise
aproba sume din bugetul local.

Secrtarul unitatii administrativ teritoriale sa se pronunte daca sedinta este legala.
Dl Bobe Valentin – exista u n protocol verbal ca sedintele sa aiba loc dupa ora 16.
D-na secretar – Conform legii consilierii locali sunt invoiti de la locul de munca daca

sedintele au loc in timpul programului de lucru.
Sedinta este legal intrunita daca se convoaca cu 5 zile inainte conform Legii nr.

15/2001,actualizata.Sedinta a fost convocata in data de 27.10.2014.Nu sunt cinci zile pana la data
de 31.10.2014.

Dl presedinte declara sedinta inchisa.

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

MATACHE EMANOIL
Jr.SAREALBA IULIANA

Crevedia 31.10.2014


