ROMANIA
Consiliul local al comunei Crevedia
Judetul Dambovita
COMUNA CREVEDIA
Tel./Fax. 0245 – 241840
7898/17.08.2016
MINUTĂ
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local din
17.08.2016
Convocarea consiliului local in sedinta ordinara a fost făcută in baza Dispozitiei nr.
155/11.08.2016 fiind inaintate invitatiile de participare inregistrate cu nr.7763/12.08.2016 prin
Convocatorul nr. 7762/12.08.2016 ,in care au fost precizate data,ora si locul desfasurarii
sedintei,precum si propunerea de ordine de zi.
In sala sunt prezenti 8 consilieri locali in functie si 4 consilieri locali alesi la alegerile locale
din 5.06.2016:dl.Dumitru Danut,d-na Costache Carmen- Nicoleta ,dl. Iancu Gheorghe – Adrian si
dl. Vasilescu Mircea.Absenti dl.Alecu Alexandru,d-na Mihaila Mariana si d-na Minea-Iftimiu
Adriana .
Sedinta este statutara.
In sala este present dl Primar Petre Florin.
D-na secretar supune la vot Minuta de sedinta incheiata cu ocazia desfasurarii sedintei
ordinare a Consiliului Local Crevedia din data de 28.07.2016..
Se voteaza cu 8 voturi pentru . Nu participa la vot consilierii locali alesi : dl.Dumitru
Danut,d-na Costache Carmen- Nicoleta ,dl. Iancu Gheorghe – Adrian si dl. Vasilescu Mircea
Absenti dl.Alecu Alexandru,d-na Mihaila Mariana si d-na Minea-Iftimiu Adriana .
Presedinte de sedinta ales pentru trei luni incepand cu luna iulie 2016 este dl.Banica Ion .
Dl presedinte – da cuvantul d-lui Primar pentru a citi propunerea ordinii de zi.
Dl Primar - citeste propunerea de ordine de zi :
1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local
Crevedia al domnului DUMITRU DANUT – initiator Primar Petre Florin ;
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local
Crevedia al domnului VASILESCU MIRCEA – initiator Primar Petre Florin ;
3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local
Crevedia al doamnei COSTACHE CARMEN - NICOLETA – initiator Primar Petre Florin ;
4. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local
Crevedia al domnului IANCU GHEORGHE - ADRIAN – initiator Primar Petre Florin ;
5. Proiect de hotarare privind inlocuirea unor membrii in cadrul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Crevedia ,ca urmare a incetarii de drept a unor mandate de consilieri locali – initiator
Primar Petre Florin ;
6. Proiect de hotarare privind completarea programului de achizitii publice aprobat pentru anul
2016 – initiator Primar Petre Florin ;

7. Proiect de hotarare privind alegerea unui reprezentant al Consiliului Local Crevedia in Consiliul
de Administratie al Scolii Gimnaziale Crevedia,in locul d-lui Serban Valeriu – initiator Primar Petre Florin
8. Proiect de hotarare privind amplasarea unei retele electice pe domeniul public al comunei Crevedia
beneficiar SC F.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.D.E.E. TARGOVISTE ,in scopul alimentarii
cu energie electrica a imobilului locuinta – utilizator MACOVEI DANIELA ,satul Samurcasi ,str. Dr.
Daraban ,nr.A9,comuna Crevedia,judetul Dambovita – initiator Primar Petre Florin ;
9. Proiect de hotarare privind privind amplasarea unei retele electice pe domeniul public al comunei
Crevedia beneficiar SC F.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.D.E.E. TARGOVISTE ,in scopul
alimentarii cu energie electrica a imobilului locuinta – utilizator OLTEANU MIHAIL ,satul Crevedia,str.
Dirzei ,nr.3E,comuna Crevedia,judetul Dambovita – initiator Primar Petre Florin ;
10. Cererea nr. 6096/23.06.2016 inaintata de catre numitul Razvan Nitescu pentru intocmire PUZ.
11. Cererea nr. 7724/11.08.2016 inaintata de catre SC OSSUMICOL SRL pentru intocmire PUZ.
12. Diverse.
D-na secretar – validarea mandatelor se va face in ordine alfabetica in conformitate cu prevederile
art.31 alin (5) din Legea nr. 215/2001 actualizata

Dl presedinte – supune la vot ordinea de zi cu validarea mandatelor in ordine alfabetica.
Participa la vot consilierii locali in functie.Se voteaza cu 8 voturi pentru . Absenti dl.Alecu
Alexandru,d-na Mihaila Mariana si d-na Minea-Iftimiu Adriana .
D-na secretar – inainte de a se trece la votul in plen pentru a se lua act de validarea
mandatelor se activeaza Comisia de validare constituita la nivelul Consiliului Local Crevedia
pentru toata durata mandatului,in baza HCL nr. 27/12.07.2016.
Sunt prezenti dl. Simion Vasile – presedinte si dl. Pana Ion – membru .D-na Mihaila
Mariana este absenta motivat ,fiind plecata in concediu de odihna.
Comisia functioneaza in prezenta majoritatii membrilor sai.
Sunt prezentate urmatoarele documente :
Adresa nr. 988/2.08.2016 inaintata de catre Partidul Social Democrat si inregistrata in
cadrul Primariei Crevedia cu nr. 7351/02.08.2016 ;
Ordinul Prefectului nr. 305/28.07.2016 privind constatarea incetarii de drept a
mandatului consilierului local Serban Valeriu ,inainte de expirarea duratei normale a mandatului acestuia si
declararea ca vacant a locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Crevedia;
Adresa nr. 989/2.08.2016 inaintata de catre Partidul Social Democrat si inregistrata in
cadrul Primariei Crevedia cu nr. 7352/02.08.2016 ;
Ordinul Prefectului nr. 306/28.07.2016 privind constatarea incetarii de drept a
mandatului consilierului local Gheorghe Ion ,inainte de expirarea duratei normale a mandatului acestuia si
declararea ca vacant a locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Crevedia;
Adresa nr. 991/2.08.2016 inaintata de catre Partidul Social Democrat si inregistrata in
cadrul Primariei Crevedia cu nr. 7354/02.08.2016 ;
Ordinul Prefectului nr. 304/28.07.2016 privind constatarea incetarii de drept a
mandatului consilierului local Ion Adrian ,inainte de expirarea duratei normale a mandatului acestuia si
declararea ca vacant a locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Crevedia;
Adresa nr. 990/2.08.2016 inaintata de catre Partidul Social Democrat si inregistrata in
cadrul Primariei Crevedia cu nr. 7353/02.08.2016 ;
Ordinul Prefectului nr. 303/28.07.2016 privind constatarea incetarii de drept a
mandatului consilierului local Gheorghe Stefan - Viorel ,inainte de expirarea duratei normale a mandatului
acestuia si declararea ca vacant a locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Crevedia;

Sunt prezentate prevederile art. 70 ,88 ,89,90,91 si 92 din Legea 161/2003 ,cu
completarile si modificarile ulterioare ,cu privire la incompatibilitati.

Dl.Dumitru Danut,d-na Costache Carmen- Nicoleta ,dl. Iancu Gheorghe – Adrian si dl.
Vasilescu Mircea luind act de prevederile legale mentionate mai sus cu privire la
incompatibilitatile unui consilier local,nu au obiectiuni.
Dl presedinte – propune PAUZA pentru activarea Comisiei de validare a mandatelor .
Sunt predate d-lui presedinte al comisiei de validare dl. Simion Vasile dosarele celor patru
consilieri alesi - dl. Dumitru Danut,d-na Costache Carmen- Nicoleta ,dl. Iancu Gheorghe – Adrian
si dl. Vasilescu Mircea,astfel cum au fost predate de catre presedintele Biroului Electoral al
Circumscriptiei nr. 30 Crevedia dupa finalizarea alegerilor din iunie 2016.
Comisia se retrage pentru analiza dosarelor inaintate.
Dl presedinte : reia sedinta si da cuvantul d-lui presedinte al Comisiei de validare – dl
Simion Vasile pentru a prezenta procesul verbal al comisiei .
Dl Simion Vasile – prezinta raportul si procesul verbal al Comisiei de validare prin
care s-a hotarat inaintarea catre Consiliul Local Crevedia propunerea de validare in ordinea
alfabetica a celor patru consilieri alesi pe listele PSD - dl. Dumitru Danut,d-na Costache CarmenNicoleta ,dl. Iancu Gheorghe – Adrian si dl. Vasilescu Mircea, pe locurile vacantate conform
Ordinul Prefectului nr. 303/28.07.2016 ,Ordinul Prefectului nr. 304/28.07.2016 ,Ordinul
Prefectului nr. 305/28.07.2016 şi Ordinul Prefectului nr. 306/28.07.2016,fiind indeplinite cele
doua conditii cumulative prevazute de art. 31 alin (4) din Legea 215/2001,republicata,cu
completarile si modificarile ulterioare :” Comisia de validare va propune invalidarea
alegerii unui consilier numai in cazul in care se constata incalcarea
conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului s-a facut prin
frauda electorala, constatata in conditiile Legii privind alegerea
autoritatilor administratiei publice locale.

”

Dl presedinte – trece la primul punct al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind validarea
mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Crevedia al domnului DUMITRU DANUT –
initiator Primar Petre Florin ;

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 11 voturi pentru .Se abtine de la vot dl. Dumitru Danut. Absenti dl.Alecu
Alexandru,d-na Mihaila Mariana si d-na Minea-Iftimiu Adriana .
Dl presedinte – trece la punctul doi al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind validarea
mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Crevedia al doamnei COSTACHE CARMEN NICOLETA – initiator Primar Petre Florin ;

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 11 voturi pentru .Se abtine de la vot d-na Costache Carmen- Nicoleta.
Absenti dl.Alecu Alexandru,d-na Mihaila Mariana si d-na Minea-Iftimiu Adriana .
Dl presedinte – trece la punctual trei al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind validarea
mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Crevedia al domnului IANCU GHEORGHE ADRIAN – initiator Primar Petre Florin ;

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.

Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 11 voturi pentru .Se abtine de la vot dl. Iancu Gheorghe-Adrian.
Absenti dl.Alecu Alexandru,d-na Mihaila Mariana si d-na Minea-Iftimiu Adriana .
Dl presedinte – trece la punctul patru al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind
validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Crevedia al domnului VASILESCU
MIRCEA – initiator Primar Petre Florin ;

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 11 voturi pentru .Se abtine de la vot dl. Vasilescu Mircea.
Absenti dl.Alecu Alexandru,d-na Mihaila Mariana si d-na Minea-Iftimiu Adriana .
Dl presedinte trece la ceromonia depunerii juramantului de catre consilierii locali a caror
mandate au fos validate.
Consilierii locali validati dl.Dumitru Danut,d-na Costache Carmen- Nicoleta ,dl. Iancu
Gheorghe – Adrian si dl. Vasilescu Mircea se prezinta pe rand ,in ordine alfabetica, tinand mana
stanga atat pe Constitutie cat si pe Biblie ,rostesc cuvintele “JUR.ASA S SA-MI AJUTE
DUMNEZEU”,dup ace secretarul UAT – citeste juramantul prevazut la art. 32 din Legea 215/2001
“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”
Sunt semnate juramintele scrise in doua exemplare,unul ramanand la dosarul de sedinta ,iar
ce de al doilea exemplar in pastrarea fiecarul consilier local.
Dl presedinte – da cuvantul d-lui Dinita Alexandru – consilier judetean PSD si secretar
general al Organizatiei Judetene PSD Dambovita .
Dl Dinita Alexandru:- Predau Consiliului Local Crevedia patru consilieri de calitate.Ca
reprezentant al Organizatiei Judetene PSD Dambovita am venit sa va comunic ca s-a facut o
corectie fata de sedinta de validare initiala.Raportat la calitate ,veti avea colegi mai intelepti,mai de
constructie decat cei carora Organizatia Judeteana PSD Dambovita le-a retras sprijinul politic .Ei
sunt oameni cu convingeri constructive .
Dl presedinte – inainte de a trece la punctual cinci al ordinii de zi da cuvantul d-nei
Diculescu Letitia si d-lui Nedelschi Andrei – reprezentanti ai firmei de consultanta SC
EuroProiect pentru infiintarea GAL “Ogoarele Vlasiei”in care Consiliul local este membru
fondator alaturi de alte localitati.
D-na Ditulescu Letitia – prezinta obiectivele propuse pentru a fi realizate cu finantare
nerambursabila prin intermediul GAL-lui “Ogoarele Vlasiei”.Vor beneficia de finantari
nerambursabile atat firme private cat si de stat ,pe masuri agricole si neagricole.In afara de
finantarile externe UAT-eurile pot beneficia si de finantari cu fonduri date la nivel national.
Pot fi finantate proiecte de :
- infrastructura educational (infiintarea,modernizarea si/sau extinderea institutiilor de
invatamant);
- investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural (Masura 7.6),

-

programe POR – AXA prioritara 10;
programul National de Dezvoltare Locala;
programul national de constructii de interes public sau social.
Fondurile sunt 100% nerambursabile.
Reprezentantiii firmei de consultanta SC EuroProiect pentru infiintarea GAL

“Ogoarele Vlasiei” lasa la dispozitia consilierilor locali mape cu informatii detaliate asupra
problemelor prezentate .
Dl presedinte – trece la punctul cinci al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind
inlocuirea unor membrii in cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Crevedia ,ca urmare a
incetarii de drept a unor mandate de consilieri locali – initiator Primar Petre Florin ;

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.
Dl presedinte – solicita propuneri pentru ocuparea locurilor vacante .Propunerile se fac
pentru fiecare comisie in parte .
1. Pentru Comisia pentru activitati economico-financiare,social
culturale,culte,invatamant,sanatate , familie,munca,protectie sociala si protectie copii,in locul
ramas vacant ca urmare a incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui Serban Valeriu:
Dl Matache Emanoil – propune pe d-na Costache Nicoleta.
Nu mai sunt alte propuneri.
Dl presedinte – supune la vot propunerea facuta .Se voteaza cu 11 voturi pentru.D-na
Costache Carmen-Nicoleta – se abtine de la vot. Absenti dl.Alecu Alexandru,d-na Mihaila Mariana
si d-na Minea-Iftimiu Adriana .
2. Pentru Comisia pentru activitati economico-financiare,social
culturale,culte,invatamant,sanatate , familie,munca,protectie sociala si protectie copii,in locul
ramas vacant ca urmare a incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui Gheorghe Ion :
Dl Simion Vasile – propune pe dl. Dumitru Danut..
Nu mai sunt alte propuneri.
Dl presedinte – supune la vot propunerea facuta .Se voteaza cu 11 voturi pentru.Dl.Dumitru
Danut – se abtine de la vot. Absenti dl.Alecu Alexandru,d-na Mihaila Mariana si d-na MineaIftimiu Adriana .
3.
Pentru Comisia juridica ,de disciplina si agricultura, in locul ramas vacant ca
urmare a incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui Gheorghe Stefan – Viorel:
Dl Jeloaica Ionut – propune pe dl. Vasilescu Mircea
Nu mai sunt alte propuneri.
Dl presedinte – supune la vot propunerea facuta .Se voteaza cu 11 voturi pentru.Dl.
Vasilescu Mircea – se abtine de la vot. Absenti dl.Alecu Alexandru,d-na Mihaila Mariana si d-na
Minea-Iftimiu Adriana .
4.
Pentru Comisia pentru amenajarea teritoriului , urbanism ,protectie mediu si turism,
in locul ramas vacant ca urmare a incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui Ion
Adrian:
Dl Florea Dragos- Leonard – propune pe dl. Iancu Gheorghe-Adrian.

Nu mai sunt alte propuneri.
Nu mai sunt alte propuneri.
Dl presedinte – supune la vot propunerea facuta .Se voteaza cu 11 voturi pentru.Dl. Iancu
Gheorghe – Adrian – se abtine de la vot. Absenti dl.Alecu Alexandru,d-na Mihaila Mariana si dna Minea-Iftimiu Adriana .
Dl presedinte – trece la punctul sase al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind
completarea programului de achizitii publice aprobat pentru anul 2016 – initiator Primar Petre Florin ;

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.
D-na secretar prezinta raportul de specialitate nr. 7716/10.08.2016 si programul de achizitii
propus pentru completarea Cap. Servicii. Au fost puse la dipozitia consilierilor locali notele de
fundamentare nr. 7715/10.08.2016,respective 7714/10.08.2016,precum si referatele de specialitate
nr. 7713/10.08.2016,respective 7712/10.08.2016.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 12 voturi pentru .
Absenti dl.Alecu Alexandru,d-na Mihaila Mariana si d-na Minea-Iftimiu Adriana .

Dl presedinte – trece la punctual sapte al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind
alegerea unui reprezentant al Consiliului Local Crevedia in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale Crevedia,in locul d-lui Serban Valeriu – initiator Primar Petre Florin

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.
D-na secretar – prezinta proiectul de hotarare nr. 43/11.08.2016 si raportul de specialitate
nr. 7757/11.08.2016
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 12 voturi pentru .
Absenti dl.Alecu Alexandru,d-na Mihaila Mariana si d-na Minea-Iftimiu Adriana .

Dl presedinte – trece la punctul opt al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind amplasarea
unei retele electice pe domeniul public al comunei Crevedia beneficiar SC F.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA

NORD S.D.E.E. TARGOVISTE ,in scopul alimentarii cu energie electrica a imobilului locuinta – utilizator
MACOVEI DANIELA ,satul Samurcasi ,str. Dr. Daraban ,nr.A9,comuna Crevedia,judetul Dambovita –
initiator Primar Petre Florin ;

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.
D-na secretar – prezinta proiectul de hotarare nr.35/09.08.2016 si raportul de specialitate nr.
7659/10.08.2016
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 12 voturi pentru .
Absenti dl.Alecu Alexandru,d-na Mihaila Mariana si d-na Minea-Iftimiu Adriana .
Dl presedinte – trece la punctul noua al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind privind
amplasarea unei retele electice pe domeniul public al comunei Crevedia beneficiar SC F.D.E.E. ELECTRICA

MUNTENIA NORD S.D.E.E. TARGOVISTE ,in scopul alimentarii cu energie electrica a imobilului

locuinta – utilizator OLTEANU MIHAIL ,satul Crevedia,str. Dirzei ,nr.3E,comuna Crevedia,judetul
Dambovita – initiator Primar Petre Florin ;

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.
D-na secretar – prezinta proiectul de hotarare nr.36/09.08.2016 si raportul de specialitate nr.
7668/10.08.2016
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 12 voturi pentru .
Absenti dl.Alecu Alexandru,d-na Mihaila Mariana si d-na Minea-Iftimiu Adriana .
Dl presedinte – trece la punctul zece al ordinii de zi: Cererea nr. 6096/23.06.2016 inaintata
de catre numitul Razvan Nitescu pentru intocmire PUZ.

Se repune in discutie cererea 6096/23.06.2016 fiind anexat acesteia planul de situatie in
care este prezentata modalitatea de dezmembrare a terenului in suprafata de 41035 mp situate in
T.58,P. 474/19,474/20,474/21 si 474/22 pentru care se propune intocmire PUZ in scopul construirii
de locuinte.
Dl presedinte – supune la vot cererea privint intocmire PUZ .
Se voteaza cu 11 voturi pentru . 1 abtinere
Absenti dl.Alecu Alexandru,d-na Mihaila Mariana si d-na Minea-Iftimiu Adriana .
Dl presedinte – trece la punctul unsprezece al ordinii de zi: Cererea nr. 7724/11.08.2016
inaintata de catre SC OSSUMICOL SRL pentru intocmire PUZ.

Dl presedinte – supune la vot cererea privint intocmire PUZ .
Se voteaza cu 12 voturi pentru .
Absenti dl.Alecu Alexandru,d-na Mihaila Mariana si d-na Minea-Iftimiu Adriana .
13. Dl presedinte – trece la punctul doisprezece al ordinii de zi: Diverse.

Dl Simion Vasile – referitor la serviciile de protocol
Dl Primar – fiecare consilier sa lase 5 lei din indemnizatie.
Sa se tina sediontele pe comisii sis a firi prezenti.
Dl Matache – liderul Grupului PSD este dl. Vasilescu Mircea.
Dl Simion – comisiile se pot intalni oriunde.
Dl Primar – referitor la proiectu de Canal si apa prin operatorul SC Raja Constanta trebuie
facute cadastre pe toate drumurile pentru care se propune implementarea sistemelor de apa si canal
pe raza comunei Crevedia.
Exista proiect pentru dirijarea apelor pluvial in centru satului Crevedia.
Dl Simion Vasile – daca ma opun sau spun anumite situatii din localitate nu o fac in nume
personal.
Dl. presedinte declara sedinta inchisa.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
S E C R E T A R,
BANICA ION
jr.SAREALBA IULIANA
Crevedia ,17.08.2016

