
ROMANIA
Consiliul local al comunei Crevedia

Judetul Dambovita
COMUNA CREVEDIA
Tel./Fax. 0245 – 241840

Nr. 1746/26.02.2015

M I N U T Ă
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului local din

luna februarie 2015

Convocarea consilierilor locali a fost făcuta in baza Dispozitiei nr. 49/20.02.2015.Au fost
inaintate la fiecare consilier in functie, invitatiile de participare la sedinta inregistrate cu nr.
1515/20.02.2015 în care au fost precizate: data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei,
constituita din :

Sunt prezenţi 14 consilieri - şedinţa fiind legal constituita. Dl Gavrilescu Gheorghe – absent.
Participa la sedinta dl Primar Teodorescu Florin si d-na Sarealba Iuliana – secretar.
Sunt prezenti in sala dl. Tudor Paul, dl.Raduta Sorin, Nedelcu Georgel, dl. Alexandru Cristea, dl.

Pricope, dl. Ghita Marian, dl. Manea Stefan, dl. Capitanu Petre, dl. Florea Ion, dl. Constantinescu Ciprian,
dl. Ion Costin, dl. Niculescu Titi si dl. Pana Ion.

Presedinte de sedinta ales este dl. Voinea Gheorghe – declara sedinta deschisa.
D-na secretar supune la vot minuta şedintei extraordinare din data de 12.02.2015.
Se votează cu 14 voturi pentru. Dl Gavrilescu Gheorghe – absent.
Dl. Presedinte - da cuvantul dlui Primar sa citeasca ordinea de zi.
Dl Primar – citeşte propunerea de ordine de zi:

1. Proiect de hotarare prin care se ia act de demisia d-lui consilier local DINCA NICUSOR si
vacantarea mandatului de consilier local – initiator Teodorescu Stefan Florin ;

2. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie
speciala de salubritate pentru anul 2015- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei datorată la Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul
Dâmboviţa- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

4. Proiect de hotarare privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa
Canal Constanta si a Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului de Apa si de Canalizare
- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

5. Proiect de hotarare privind mandatarea speciala a reprezentantului UAT in adunarea Generala a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara « Reabilitarea colectarii ,transportului,depozitarii,prelucrarii deseurilor
solide in judetul Dambovita » - initiator Teodorescu Florin Stefan ;

6. Proiect de hotarare privind rezilierea Contractului de concesiune nr.2981/6/21.03.2006-
initiator Gheorghe Stefan Viorel;

7. Proiect de hotararea privind schimbarea viceprimarului comunei Crevedia – initiator Teodorescu

Florin Stefan;

8. Diverse.

D-na secretar - exista adresa de la PSD prin care se comunica ca dl Manea Stefan are calitatea de membru
de partid .Hotararea prin care se ia act de demiterea d-lui Dinca Nicusor si vacantarea locului de consilier
local se emite de catre Consiliul local fara a se supune la vot ,conform SCnr. 990/16.06.2014 . Pentru
validarea mandatului de consilier local al d-lui Manea Stefan se va activa Comisia de validare a Consiliului
Local Crevedia constituita in sedinta de constituire in baza HCL nr. 29/3.07.2012 pentru intreg madatul
2012-2016.Dl Gavrilescu este absent ,iar comisia va functiona in prezenta celorlalti doi membrii.

Dl presedinte supune la vot ordinea de zi,cu amendamentul ca la primul punct se va lua in discutie si
validarea mandatului de consilier local al d-lui Manea Stefan fiind comunicata adresa nr. 26/25.02.2015 de
catre PSD Dambovita si inregistrata in cadrul Primariei Crevedia cu nr. 1732/26.02.2015 (raportat la nr.
1669/25.02.2015) prin care se confirma calitatea de membru de partid al d-lui Manea Stefan.

Se cvoteaza ordinea de zi cu 14 pentru. Dl. Gavrrilescu Gheorghe - absent



Dl. presedinte trece la punct 1 al ordinii de zi:Proiect de hotarare prin care se ia act de demisia d-
lui consilier local DINCA NICUSOR si vacantarea mandatului de consilier local – initiator Teodorescu Stefan
Florin

D-na secretar - proiectul de hotarare este initiat de catre primarul UAT .Avand in vedere:
- Referatul nr.1499/19.02.2015 inaintat de catre primarul si secretarul unitatii administrativ teritoriale ;
- Raport de specialitate nr. 1501/19.02.2015 inaintat de catre primarul si secretarul unitatii administrativ

teritoriale;
- Expunerea de motive nr. 1500/19.02.2015 inaintata de primarul unitatii administrative teritoriale;
D-na secretar inainteaza dosarul d-lui Manea Stefan Comisiei de validare in vederea verificarii

documentelor si validarii mandatului.
Dl presedinte : PAUZA
Comisia de validare ,in prezenta d-lor consilieri Toader Florin si Petre Florin verifica documentele

prezentate :
- adresa nr. 26/25.02.2015 de catre PSD Dambovita si inregistrata in cadrul Primariei Crevedia cu nr.

1732/26.02.2015 (raportat la nr. 1669/25.02.2015) prin care se confirma calitatea de membru de partid al d-lui
Manea Stefan;

- Cerificatul de grefa eliberat de catre Curtea de Apel Ploiesti - Sectia a IIa Civila,de Contencios
Administrativ si Fiscal eliberat in dosarul civil nr. 5990/120/2013 prin care se comunica ca
SC nr. 990/16.06.2014 a ramas definitiva prin anularea recursului;

D-na secretar - prezinta situatiile de incompatibilitate ale consilierilor locali c,conform prevederilor
art.88 din Legea nr. 161/2003,cu completarile si modificarile ulterioare.

Se reiau discutriile in plen.
Se prezinta raportul si procesul verbal ale comisiei de validare din care reiese ca dl. Manea Stefan

indeplineste contiile legale pentru a fi validat,neffind in ceea ce il priveste pe dl. Manea Stefan - supleant -
poz. 8 pe listele PSD ( USL la alegeri) situatii de incompatibilitate si nici cauze de frauda electorala.

D-na secretar - proiectul de hotarare va avea un amendament in sensul ca art. 3 se modifica dupa
cum urmeaza: “ Se valideaza mandatul de consilier local al d-lui MANEA STEFAN ,ales pe listele
Partidului Social Democrat (partid component al USL) - pozitia 8 ,la alegerile locale din data de
10.06.2012. “

In preambulul hotararii se vor include si articolele de lege cu privire la validarea mandatului de
consilier local si anume:

 Prevederile art.8 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local
Crevedia aprobat prin HCL nr. 48/28.07.2008;

 Prevederile art.6 alin (2) ,(3) ,art.7 alin (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor
locali ,cu completarile si modificarile ulterioare;

 Prevederile art.31 alin (3),(4),(5) ,art.311 (1) ,art.32 si art.36 alin (1) din Legea nr.215/2001
privind administratia publicalocala,republicata,cu completarile si modificarile ulterioare;

Dl presedinte - supune la vot mandatul de consilier local al d-lui Manea Stefan
Se voteaza cu 13 voturi pentru si o abtinere dl. Manea Stefan. Dl Gavrilescu Gheorghe – absent.
Dl presedinte trece la procedura de depunere a juramantului :
D-na secretar - citeste juramantul :
“Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna -credinta,tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea

pentru binele locuitorilor comunei Crevedia.
“Asa sa-mi ajute Dumnezeu !”

Dl. Manea Stefan rosteste cuvantul ”JUR”,avand mana stanga pe Constitutia Romaniei si pe
Biblie.

Dl presedinte - fiind depus juramantul ,dl Manea Stefan este consilier in functie,facand parte din
componenta Consiliului local Crevedia - mandatul 2012-2016.

D-na secretar - multumeste d-lui Dinca Nicusor - pentru activitatea din Consiliul local .

Dl. presedinte trece la punct 2 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea
cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubritate pentru anul 2015- initiator Teodorescu Florin
Stefan ;

D-na secretar - raportul de specialitate si expunerea de motive sunt conform celor prezentate in
sedinta ordinara din luna ianuarie 2015 cand au fost prezentate in Consiliul local ,dar s-a propus amanarea
validarii proiectului de hotarare.



Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Se supune la vot . Se voteaza cu 14 voturi pentru. Dl Gavrilescu Gheorghe – absent.

Dl. presedinte trece la punct 3 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei
datorată la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării,
prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

D-na secretar - raportul de specialitate si expunerea de motive sunt conform celor prezentate in
sedinta ordinara din luna ianuarie 2015 cand au fost prezentate in consiliu ,dar s-a propus amanarea
validarii proiectului de hotarare.

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Se supune la vot . Se voteaza cu 14 voturi pentru. Dl Gavrilescu Gheorghe – absent.

Dl. presedinte trece la punct 4 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind modificarea Statutului
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta si a Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului
de Apa si de Canalizare - initiator Teodorescu Florin Stefan ;

Dl. Toader Florin- dl. Director ADI Constanta s-a prezentat la sediul Primariei Crevedia si a spus
ca trimite contractul de delegare a gestiunii Am discutat problemele referitoare la lucrarile pe raza
localitatii. Au fost stopate lucrarile de CNADR. Am incercat sa iau contractul de delegare de la Primarie
dar nu l-am luat.

Dl. Gheorghe Stefan - propun sa amanam acest punct pana la venirea celor de la RAJA
Dna. Secretar - prezinta situatia autorizatiei date lui RAJA Constanta pentru executarea lucrarilore

pe raza localitatii.
Dl. Toader - teava pana la Mituta a costat 10 miliarde(au bagat 10 miliarde si s-au intepat 6

persoane)
Avizul comisiei este nefavorabil
Dl. Gheorghe Stefan - prezenta in sedinta si punerea la dispozitie a autorizatieide construire.
Dl. Toader - avem graficul de lucrari si suporta modificari.
Se supune la vot si se voteaza amanarea: 10 voturi pentru si 4 voturi impotriva (dl. Toader

Gheorghe, dl. Costache Fl., dl. Mitu, dl. Georgescu), 1 absent - dl. Gavrilescu

Dl. presedinte trece la punct 5 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind mandatarea speciala a
reprezentantului UAT in adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara « Reabilitarea
colectarii ,transportului,depozitarii,prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita » - initiator Teodorescu Florin
Stefan ;

D-na secretar prezinta:
- adresa nr. 1385/10.02.2015 inregistrata la Primaria Crevedia sub nr. 1162/10.02.2015 transmisa

de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii,
prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita”

- raportul nr.1495/19.02.2015 compartimentului de specialitate al aparatului de specialitate al
primarului comunei
Crevedia;

- expunerea de motive nr.1496/19.02.2015 inaintata de primarul unitatii administrativ teritoriale;
Avizul comisiei juridice - favorabil
Se supune la vot . Se voteaza cu 14 voturi pentru. Dl Gavrilescu Gheorghe – absent.

Dl. presedinte trece la punct 6 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind rezilierea Contractului
de concesiune nr.2981/6/21.03.2006- initiator Gheorghe Stefan Viorel;

Dl. Gheorghe Stefan prezinta situatia. In 2006s-a semnat Contractul de concesiune nr.
2981/6/21.03.2006 Obiectul acestui contract a fost initial realizarea unui amplasament destinat
activitatilor sportive si agrement, ce va cuprinde printre altele un teren de fotbal, un teren de
minifotbal,centru comercial , etc.

Citeste prevederile art.9 din contractului de concesiune:
“ Concesionarul are obligatia sa realizeze lucrarile de investitii in conformitate cu caietul de

sarcini si numai pe baza unor autorizatii de construire/demolare/renovare,eliberate in conditiile legii,cu
respectarea documentatiilor de urbanism.



Lucrarile de investitii,autorizate in conditiile legii,vor fi incepute de concesionar in maxim 1(un0
an de la semnarea prezentului contract ,sub sanctiunea retragerii concesiunii,fara nici o pretentie din
partea concesionarului”.

Clubul Besta nu s-a apucat intr-un an de zile, cu toate acestea a tot prelungit de incepere a
lucrarilor.

Propun rezilierea contractului.
Dl. Tudor Paul - vreau sa informez invitatii: pana in anul 2006 acest teren era o groapa de gunoi in

satul Samurcasi. Veneau si se asezau satre de tigani. Am solicitat la Primariei sa concesionam acest teren.
Am amenajat un miniteren de fotbal pe iarba. A venit criza si nu am mai putut face aceste lucrari. Am
creat doar un singur loc de munca pentru cel ce tunde iarba. Am platit taxele si impozitele locale. Am
adus in zona 7 - 8 familii care platesc si ei taxe si impozite si cresc zona de agrement a terenului de fotbal.
Ce am facut in localitate? Am ajutat in stanga si in dreapta si pe cei care au cerut ajutor si care nu au cerut.
Am dat dulciuri la pomul de Craciun, am facut o clasa de informatica la scoala, am bagat o suprafata de
teren in intravilan in zona respectiva de la gardul cu cinematografia. In 2013 ati adoptat o hotarare care
sa-mi permita continua lucrarile . Vin cu rugamintea sa continui aceste lucrari. Litigiul are o cale amiabila
sau una in justitie. Dati-mi ragaz ca pana la 31.10.2015 sa termin aceste lucrari. La sfarsitul lui octombrie
eu Tudor Paul renunt . Va rog sa analizati si sa imi dati un ragaz.

Dl. Gheorghe Stefan - aveti un teren de minifotbal si fose. Cui deservesc acele fose?
Dl. Tudor Paul - nu sunt fose: este o statie de epurare si o statie de apa. Am construit canalul pe

strada ca aceasta statie sa deserveasca si Clubul Sportiv si casele cetatenilor de pe marginea drumului.
Acest sistem trebuia sa treaca in patrimoniul Clubului si sa plateasca cetatenii.

Dl. Capitanu Petre - Sunt cetatean care il cunoste pe dl. Tudor Paul din acea perioada. Rog
Consiliul Local sa ii admiteti aceasta solicitare pentru 9 luni prin act aditional.

Dl. Gheorghe Ionut - in 2009 am facut parte din comisie si i s-a acordat 1,5 ani pentru realizarea
investitiilor. Nu mai avem nici un teren de sport pe raza localitatii. I-am dat crezare si nu s-a facut nimic.

Raportul de specialitate initial s-a completat prin raportul nr. 1494/19.02.2015
Proiectul de hotarare a vost publicat pe site-ul institutiei fiind depasite cele 30 de zile minime

necesare pentru proiectele cu caracter normativ.
Avizul comisiei buget finante urbanism - favorabil
Avizul comisiei juridice - favorabil
Dl. Presedinte - se supune la vot
Se voteaza cu 12 voturi pentru si 2 abtineri (dl. Toader Gheorghe, dl. Stefan Marian), 1 absent - dl.

Gavrilescu Gheorghe
Hotararea este validata fiind intrunit cvorumul necesar .(necesar minim 10 voturi pentru).

Dl. presedinte trece la punct 7 al ordinii de zi:Proiect de hotararea privind schimbarea

viceprimarului comunei Crevedia – initiator Teodorescu Florin Stefan;

D-na secretar- In prima faza se voteaza schimbarea viceprimarului dl Toader Florin si daca se
intruneste un numar de 8 voturi pentru schimbare se trece la cel de-al doilea vot : alegerea viceprimarului.

In sala exista cabina de vot si urna.
Dl presedinte – PUZA pentru realizarea buletinelor de vot.

Dl presedinte – reia sedinta.
Se citeste continutul buletinului de vot pentru schimbarea viceprimarului :
1. ’’ Sunteti de acord cu schimbarea viceprimarului dl. Toader Florin ?

DA NU

Se stabileste in unanimitate sa se taie una din variante « DA » sau « NU ».varianta care ramane
curata,neteiata,este cea valabila.

Este acceptata procedura de vot in unanimitate.
Incepe procedura de vot .
D-na secretar – imparte pe rand fiecarui consilier local buletinul de vot la intrarea in cabina de

vot.Se voteze pe rand in cabina de vot. Buletinele de vot ,la iesirea din cabina de vot sunt puse intr-o urna
(cutie inchisa) situata pe masa de langa langa cabina de vot.Buletinele de vot se afla sub supravegherea
secretarului pana la finalizarea votului ,fiind pastrat caracterul secret al votului.



Dupa terminarea votului,urna este deschisa de catre presedintele de sedinte care numara
voturile.S-au numarat 7 buletine cu „DA” netaiat ,fiind voturi pentru schimbarea viceprimarului si .7
buletine cu „NU” netaiat ,fiind voturi pentru schimbarea viceprimarului.

Nu s-a intocmit un numar de 8 voturi necesare.
Schimbarea viceprimarului nu este validata.Nu se trece la urmatorul vot privind alegerea

viceprimarului.

Dl. presedinte trece la punct 7 al ordinii de zi:Diverse.
Dl. Constantin Virgil - avem nevoie sa se faca un sant ca sa se scoata apa din zona respectiva
Dl. Primar - saptamana viitoare se va facxe ridicarea TOPO
Dl. Toader Florin - problema aceasta a fost inainte de alegeri
Dl. Constantin Virgil - casa este din beton , rezista dar sunt si case din paianta
Dl. Voinea Gheorghe - la “Laica” a cumparat dna. De la pescarie. Am avut bunuri de benzina de

50 lei pentru benzina. Toti trag apa si o dau pe sant.
Dl. Gheorghe Ionut - sa se faca rigole
Copiii trec pe acolo si ajung la scoala murdari.
Ce faceti cu cainii?
Dl. Gheorghe Stefan - aceeasi problema cu apa o avem si la Darza si la Cocani.
Dl. Primar - vine proiectantul saptamana viitoare
Dl. Presedinte declara sedinta inchisa.

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

VOINEA GHEORGHE
Jr.SAREALBA IULIANA

Crevedia 26.02.2015


