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MINUTĂ
privind desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local din
10.03.2016
Convocarea consiliului local in sedinta extraordinara a fost făcută la initiativa unei treimi
din numarul consilierilor in functie : Voinea Gheorghe,Gheorghe Ionut,Gheorghe Stefan Viorel si
Stefan Marian ,ca urmare a cererii nr. 1963/7.03.2016 .Convocarea s-a facut prin intermediul
secretarului unitatii administrativ teritoriale prin Convocatorul nr. 1977/7.03.2016 ,cu urmatoarea
ordine de zi :
1. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Crevedia- initiatori Voinea
Gheorghe,Gheorghe Ionut,Gheorghe Stefan Viorel ,Toader Florin si Stefan Marian .
Au fost inaintate invitatiile de sedinta nr. 1978/7.03.2016 in care au fost precizate data ,ora
si locul desfasurarii sedintei extraordinare.
In sala sunt prezenti 13 consilieri locali in functie ,absenti fiind dl. Toader Gheorghe si dl.
Gavrilescu Gheorghe.Sedinta este statutara.
Este present in sala dl. Salceanu Ion – Sef Serviciu Contencios,Control Legalitate
Acte,Aplicarea Apostilei din cadrul Institutiei Prefectului Judetului Dambovita
Deasemenea ,sunt prezenti in sala aproximativ zece cetateni din localitate.
D-na secretar supune la vot Minuta de sedinta nr. 1668/24.02.2016 incheiata cu ocazia
desfasurarii sedintei extraordinare convocata de indata.
Se voteaza cu 13 voturi pentru . Absenti dl. Toader Gheorghe si dl. Gavrilescu Gheorghe.
Dl.Toader Gheorghe , presedntele de sedinta ales pentru lunile decembrie,ianuarie si
februarie fiind absent ,pana la alegerea noului presednte, sedinta este condusa de catre secretar.
D-na secretar solicita ca unul dintre initiatorii convocarii sedintei sa prezinte ordinea de zi.
Dl Toader Florin – citeste ordinea de zi si propune suplimentarea acesteia cu Proiectul de
hotarare nr. 12/9.02.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru un mandat de 3 luni
incepand cu luna martie 2016 .
Se supune la vot ordinea de zi cu cele doua proiecte de hotarare ,astfel cum a fost
suplimentata .
Se voteaza cu 13 voturi pentru . Absenti dl. Toader Gheorghe si dl. Gavrilescu Gheorghe.
D-na secretar – trece la primul punct al ordinii de zi: Proiectul de hotarare nr. 12/9.02.2016
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru un mandat de 3 luni incepand cu luna martie 2016
initiatori Voinea Gheorghe,Gheorghe Ionut,Gheorghe Stefan Viorel ,Toader Florin si Stefan
Marian.
D-na secretar – nominealizeaza persoanele care nu si-au exercitat functia de presedinte de
sedinta in prezentul mandat : dl Mihai Dumitru Gabriel,dl.Georgescu Ion si dl. Manea Stefan.

Se solicita propuneri pentru functia de presedinte de sedinta ce va fi ales pentru
urmatoarele trei luni,incepand cu luna martie 2016.
Dl Mihai Dumitru Gabriel – propune pe dl. Gheorghe Stefan Viorel
Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune la vot propunerea pentru presedintele de sedinta.
Se voteaza cu 13 voturi pentru . Absenti dl. Toader Gheorghe si dl. Gavrilescu Gheorghe.
D-na secretar – invita pe dl Gheorghe Stefan Viorel sa-si ia locul de onoare.
Dl Gheorghe Stefan Viorel – trece la punctual urmator al ordinii de zi : Proiect de hotarare
privind alegerea viceprimarului comunei Crevedia- initiatori Voinea Gheorghe,Gheorghe
Ionut,Gheorghe Stefan Viorel ,Toader Florin si Stefan Marian
D-na secretar – citeste raportul de specialitate nr. 2007/9.03.2016 prin care se comunica ca
prin Hotararea nr. 3/12.02.2016 dl Petre Florin a fost schimbat din functia de viceprimar ,locul
ramanand vacant .Se prezinta temeiul legal in baza caruia a fost intocmit proiectul de hotarare si
procedura de alegere a viceprimarului.
Viceprimarul este ales din randul membrilor Consiliului local prin vot secret,la propunerea
oricarui consilier sau a grupurilor de consilieri .
Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul careia se completeaza buletinele
de vot.
Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata ,putandu-se folosi ,la alegere,una
din urmatoarele modalitati :
a). fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor
candidatilor .Intrand in cabina ,din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele
tuturor candidatilor pe care consilierul nu doreste s ail aleaga.Pe bulletin va ramane nebarat numele
consilierului sau,dupa caz,al consilierilor pe care doreste s ail/sa ii aleaga votantul.;
b) pe buletinul de vot se scrie cuvantul “DA” in dreptul numelui/numelor celui/celor pe
care doreste s ail/sa ii voteze;
c) alte modalitati ,la alegerea consiliului.
Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.
In situatia in care se aleg 2 viceprimari ,sunt declarati alesi primii 2 candidati care au
obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.
In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta de lege (8 pentru un candidat ) ,se
organizeaza un al doilea tur de scrutin ,in aceeasi sedinta ,la care vor participa candidatii situati pe
primele doua locuri .La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a
obtinut cel mai mare numar de voturi.
D-na secretar – trebuie sa se aleaga una din procedurile de vot.
Dl Voinea Gheorghe – propune sa se treaca cuvantul “DA” in dreptul candidatului care se
doreste a fi ales in functia de viceprimar.
Alte propuneri.
Dl Bobe – daca sunt doi candidati,la al doilea tur,ce se intampla?
D-na secretar – la al doilea tur din cei doi care raman ,nu mai este nevoie de majoritatea
simpla,va fi ales viceprimar cel care va avea cel mai mare numar de voturi.

Dl Salceanu – daca permiteti o sugestie.Pentru a se asigura secretul votului variant “b” ar fi
buna daca avem o stampila cu cuvantul “DA” .Trebuie acelasi pix si scrisul difera si intervin
suspiciuni.
D-na secretar – deci variant propusa care ramane ?
Dl Toader Florin - propune procedura de vot de la litera a) fiecare consilier primeste un
singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor .Intrand in cabina ,din lista
candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidatilor pe care consilierul nu
doreste s ail aleaga.Pe bulletin va ramane nebarat numele consilierului sau,dupa caz,al consilierilor
pe care doreste s ail/sa ii aleaga votantul.;
Se supune la vot procedura de vot varianta “a”.Se voteaza cu 13 voturi pentru . Absenti dl.
Toader Gheorghe si dl. Gavrilescu Gheorghe.
D-na secretar – sa se faca propuneri.Exista grupul de independent,grupul PSD ,un consilier
PNL si doi consilieri PDL.
Dl presedinte – propune pauza de consultare in vederea inaintarii propunerilor candidatilor la
functia de viceprimar.
PAUZA
Dl presedinte – reia sedinta .Trecem la propuneri pentru candidatii la functia de viceprimar.
Ce propuneri aveti ?
Dl Georgescu – din partea Grupui PSD – propunem pe dl. Petre Florin
Dl. Voinea Gheorghe – din partea Grupului de independenti – dl Toader Florin .
Dl Gheorghe Stefan – sa se faca propunerea individual nu din partea Grupului de independenti.
Dl .Voinea Gheorghe – propun pe dl. Toader Florin .
Dl. presedinte – alte propuneri.
Nu sunt alte propuneri .
D-na secretar – sunt doua propuneri.:dl.Petre Florin si dl. Toader Florin .
Se vor trece in aceasta ordine pe buletinele de vot.
Dl presedinte – propune pauza pentru intocmirea buletinelor de vot pauza
PAUZA
Dl presedinte reia sedinta.
D-na secretar – sunt 13 buletine de vot cu acelasi continut ,semnate de catre presedintele de
sedinta.
“Aleg in functia de viceprimar pe
PETRE FLORIN
TOADER FLORIN”
D-na secretar – s-a ales sa se taie cu o linie pe cel care nu se doreste in functia de viceprimar .
In sala exista cabina de vot si urna la iesirea din cabina unde se vor introduce voturile.
Se va intra in cabina de vot si se va folosi acelasi pix.
Incepe procedura de vot sub supravegherea secretarului.
Dupa vot,secretarul UAT scoate din urna cele 13 buletine de vot si le inmaneaza d-lui
presedinte pentru validare.

Dl. presedinte numara buletinele de vot.
Sunt 5 buletine de vot pentru dl. PETRE FLORIN
Sunt 4 buletine de vot pentru dl TOADER FLORIN
Sunt 4 buletine de vot in care ambii candidati sunt taiati cu o linie ,care se considera voturi
impotriva
Urmare acestui fapt dl. PETRE FLORIN are 8 voturi impotriva ,iar,dl TOADER FLORIN
are 9 voturi impotriva ,fiind prezenti la vot 13 consilieri in functie. Absenti dl. Toader Gheorghe si
dl. Gavrilescu Gheorghe.
Intrucat nu s-a intrunit majoritatea simpla pentru nici-unul din candidati.hotararea de validare
in functia de viceprimar nu este validata.
Dl Salceanu – daca doriti sa aveti viceprimar trebuie sa mai negociati.Cand sunteti pregatiti se
va convoca o noua sedinta.
Dl presedinte – da cuvantul d-nei secretar
D-na secretra – citeste “Copia minutei incheierii din Camera de Consiliu din 8.03.2016” din
Dosarul nr. 954/120/2016 privind “Drepturi si libertati “,inaintata spre stiinta Consiliului local
Crevedia prin cererea nr.2016/9.03.2016 de catre dl. Teodorescu Florin Stefan ,primar.
Prin Ordinul nr. 63/4.03.2016 privind suspendarea de drept a mandatului Primarului comunei
Crevedia ,dl Teodorescu Florin Stefan ,la art. 2 se mentioneaza :“suspendarea dureaza pana la
incetarea masurii arestarii preventive.”
Dl presedinte – da cuvantul d-nai Gheorghe Marilena prezenta in sala.
D-na Gheorghe Marinela – expune situatia personala cu privire la solicitarea recunoasterii
de catre autoritatea locala a faptului ca detine in proprietate o suprafata de teren cultivata cu
vie ,dorind schimbarea destinatiei din teren arabil in teren categoria vie.
D-na secretar – Solutia sa se faca o masuratoare cadastrala in care sa se identifice suprafata
exacta de teren ocupata cu vie.Ulterior se va deplasa din partea autoritatii locale persoane
desemnate pentru a incheia un proces verbal in care sa se cosemneze existanta culturii cu vie pe
suprafata de teren identificata prin masuratorile cadastrale.
In baza masuratorilor cadastrale si a procesului verbal de identificare in fapt a culturii de
vie,se va face de catre proprietar o declaratie data pe proprie raspundere pentru inscrierea in
registrul agricol. Ulterior ,in baza inscrierilor din registrul agricol se va elibera la cerere o
adeverinta catre OCPI Dambovita in vederea inscrierii in cartea funciara a categoriei de teren “vie”.
Deoarece cultura de vie nu a fost trecuta in actul succesoral (ultima in anul 2011) cand sau acceptat mostenirile dupa autorii actualilor proprietari , se presupune ca acesta nu a existat la
data deceselor,infiintarea culturii de vie fiind ulterioara .

Nu mai sunt discutii.
Dl. presedinte declara sedinta inchisa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
S E C R E T A R,
GHEORGHE STEFAN VIOREL
jr.SAREALBA IULIANA

Crevedia ,10.03.2016

