
ROMANIA
Consiliul local al comunei Crevedia

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

9451/29.09.2016
M I N U T Ă

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local din
29.09.2016

Convocarea consiliului local in sedinta ordinara a fost făcută in baza Dispozitiei nr.
202/23.09.2016 fiind inaintate invitatiile de participare inregistrate cu nr.9245/23.09.2016 prin
Convocatorul nr.9244/23.09.2016.2016 ,in care au fost precizate data,ora si locul desfasurarii
sedintei,precum si propunerea de ordine de zi.

In sala sunt prezenti 14 consilieri locali in functie Absent motivat este dl. Dumitru Danut
(plecat la Chisinau) .

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

extraordinare a Consiliului Local Crevedia din data de 6.09.2016.
Se voteaza cu 14 voturi pentru . Absent - dl. Dumitru Danut

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 aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de
investitii pentru anul 2016 – initiator Primar Petre Florin ;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei ,a statului de functii si a numarului de personal
ale aparatului de specialitate al primarului– initiator Primar Petre Florin ;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice al aparatului de
specialitate al primarului comunei Crevedia,pentru anul 2016 – initiator Primar Petre Florin ;

4. Proiect de hotarare privind montarea unor limitatoare de viteza si semene de circulatie in zonele cu
potential ridicat de circulatie rutiera si pietonala din comuna Crevedia,judetul Dambovita – initiator Primar
Petre Florin ;

5. 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 GOLCEA MARIA MADALINA ,satul
Cocani ,str.Prunilor ,nr.115A,comuna Crevedia,judetul Dambovita – initiator Primar Petre Florin ;

6. 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 POPESCU LUCIAN ,satul Manastirea,str.
Pacii ,nr.185A7,comuna Crevedia,judetul Dambovita – initiator Primar Petre Florin ;



7. 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 hala depozitare – utilizator SC ADOS FRESH SRL ,satul
Crevedia,str.Bucuresti- Targoviste ,nr.225C,comuna Crevedia,judetul Dambovita – initiator Primar Petre
Florin ;

8. 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 containar birou – utilizator CHIRIAC GHEORGHE ,satul Darza,str. Gavanei,
nr.164B,comuna Crevedia,judetul Dambovita – initiator Primar Petre Florin ;

9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan de Urbanism Zonal si
Regulament Local de Urbanism „Construire Spatiu Comercial - Supermarket „-beneficiar Dumitru Ioana
Cristina- initiator Primar Petre Florin ;

10. Diverse.

D-na secretar – supune la vot ordinea de zi
Se voteaza cu 14 voturi pentru . Absent - dl. Dumitru Danut

Dl presedinte – trece la primul punct al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea
rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pentru anul 2016 – initiator Primar Petre
Florin.

D-ra Nita Felicia – citeste nota de fundamentare nr. 9214/22.09.2016 pentru rectificarea bugetului
local de venituri si cheltuieli pe anul 2016.

D-na Mihaila Mariana – propune amanarea proiectului de hotarare la o data ulterioara in vederea
punerii la dispozitia consilierilor locali a bugetului initial.

D-na secretar – bugetul initial aprobat pentru 2016 este afisat pe site-ul institutiei,conform HCL
4/12.02.2016.

D-ra Nita Felicia – bugetul local este format din doua sectiuni : functionare si dezvoltare.
Pentru sectiunea de functionare se propune:
- la venituri suma de 1 mii lei ,reprezentand sume din TVA pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor (adresa nr. 90798/31.08.2016 inaintata de catre ANAF Dambovita si
inregistrata in cadrul Primariei Crevedia cu nr. 8482/02.09.2016) ;

- La cheltuieli suma de 1 mii lei la cap. 6502 invatamant (cheltuieli de personal) .
Se propune virari de credite intre capitol prin :
- Diminuarea creditelor bugetare la 5402200601 – deplasari (alegeri locale) 70 mii lei;
- Dimnuarea creditelor bugetare la 84022002 reparatii curente (transporturi) cu suma de 60 mii lei;
- Se majoreaza creditele bugetare la 6502202002 reparatii curente (invatamant) cu suma de

110 mii lei;
- Se majoreaza creditele bugetare la 6502200105 carburanti (invatamant) cu suma de 20 mii lei .
- Se exclude din proiectul de hotarare fraza trecuta in mod eronat :“se majoreaza creditele

bugetare la 6502202002 reparatii curente (invatamant) cu suma de 70 mii lei “
- Majorarea sumelor pentru invatamant este solicitata prin adresa inaintata de catre Scoala

Gimnaziala Crevedia prin director prof. Mihai Maria.

Pentru sectiunea de dezvoltare se propune:
I. Efectuarea virarilor de credite intre obiectivele de investitii la Cap. 51.02.71.
- Se renunta la realizarea urmatoarelor obiective de investitii:
1. “Reabilitare piata Crevedia” in suma de 30 mii lei;
2. “Construire sala de sport “ in suma de 400 mii lei;
3. “Amenajare parcare dispensar Crevedia “ in suma de 10 mii lei;



- Se majoreaza creditele bugetare pentru realizarea urmatoarelor obiective de investitii :
1. “Amenajare mini parc si teren de sport sat Samurcasi” cu suma de 540 mii lei;
2. “ Reamenajare loc de joaca gradinita Darza si Crevedia “ cu suma de 40 mii lei;

- Se propune reralizarea urmatorului obiectiv de investitii:
1. “Reamenajare loc de joaca gradinitele Darza si Crevedia “ cu suma de 40 mii lei .

II. Efectuarea virarilor de credite intre obiectivele de investitii la Cap. 82.02.71.
- Se diminueaza valoarea obiectivului de investitii :

1. “Trotuare DN1A Crevedia ”cu suma de 62 mii lei;
- Se majoreaza valoarea urmatoarelor obiective de investitii :

1. “Indicatoare rutiere/indicatoare strazi “ cu suma de 40 mii lei;
2. “Amenajare limitatoare de viteza comuna Crevedia” cu suma de 22 mii lei.

Dl. Gulianu Costel – in toata lista de investitii prezentata sunt 2-3 puncte despre care nu suntem
informati.

Dl Primar – amenajarea trotuarelor si a pistei pentru biciclete se va realize dupa realizarea sistemului
de apa si canal pe raza localitatii.

Proiectul pentru parcul din Samurcasi a fost realizat urmand a fi prezentat Consiliului local Crevedia
pentru aprobare.

Dl Simion Vasile – mai sunt trei luni pana la sfarsitul anului 2016 si nu s-a realizat nimic din ce s-a
propus.

D-ra Nita Felicia – bugetul local de venituri si cheltuieli poate fi modificat pana la data de
15.12.2016,iar lista de investitii pana la data de 30.10.2016.

Dl Matache Emanoil – ne-am angajat sa facem treaba si facem numai ce se scrie pe facebook.
Redobandirea terenului de sport din Samurcasi este o realizare.
Dl Primar – timpul ramas din pacate este foarte scurt si se vor face numai o parte din investitiile

propuse pentru anul 2016:
- Reamenajarea locurilor de joaca la gradinitele Crevedia si Darza;
- Planuri cadastrale bunuri publice;
- Indicatoare localitate ;
- Reabilitare imobil Samurcasi cu destinatia de dispensar uman;
- Bloc de masura pentru satele component;
- Modernizare iluminat public Cocani;
- Sistem evacuare ape pluviale (Centru Crevedia)

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 10 voturi pentru ,4 abtineri (d-nii Pana Ion,Gulianu Costel,Ion Costin Gabrierl

si d-na Mihaila Mariana ) Absent - dl. Dumitru Danut

Dl presedinte – trece la punctul doi al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea
organigramei ,a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului–
initiator Primar Petre Florin ;

D-na secretar – prezinta proiectul de hotarare nr. 32/4.08.2016 si raportul de specialitate nr.
7499//4.08.2016.



Structura functiilor publice ale aparatului de specialitate a primarului comunei Crevedia
astfel cum au fost propuse prin Proiectul de hotarare nr. 32/4.08.2016 au fost avizate prin Avizul nr.
39029 conexat cu nr. 39344 si 41495/2016 emis de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici
si inregistrat in cadrul Primariei Crevedia cu nr. 8577/05.09.2016Avizul comisiei de specialitate este
favorabil.

Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 14 voturi pentru . Absent - dl. Dumitru Danut

Dl presedinte – trece la punctual trei al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea
Planului de ocupare al functiilor publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia,pentru
anul 2016 – initiator Primar Petre Florin ;

D-na secretar – prezinta proiectul de hotarare nr. 33/9.08.2016 si raportul de specialitate nr.
7709//10.08.2016.

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 14 voturi pentru . Absent - dl. Dumitru Danut

Dl presedinte – trece la punctul patru al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind montarea
unor limitatoare de viteza si semene de circulatie in zonele cu potential ridicat de circulatie rutiera si
pietonala din comuna Crevedia,judetul Dambovita – initiator Primar Petre Florin ;

D-na secretar – prezinta proiectul de hotarare nr. 44/19.08.2016 si raportul de specialitate nr.
7947/.08.2016.

Proiectul de hotarare a fost avizat favorabil de catre Politia orasului Racari ,conform adresei nr.
76803/22.09.2016 inregistrata in cadrul Primariei Crevedia cu nr. 9192/22.09.2016.

Dl. Pana Ion – pe str. Berzelor sip e str. Cpmbinatului din Crevedia nu s-a propus montarea unor
astfel de limitatoare de viteza. Si pe aceste strazi se circula cu viteza mare.

Dl Primar – se va face un nou proiect de hotarare cu stabilirea altor locuri de montare a acestor
limitatoare. Se va incerca sa se reduca din locurile de montare deja avizate ,pentru a nu mai cumpara alte
limitatoare.

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 14 voturi pentru . Absent - dl. Dumitru Danut

Dl presedinte – trece la punctul cinci 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 GOLCEA MARIA MADALINA ,satul
Cocani ,str.Prunilor ,nr.115A,comuna Crevedia,judetul Dambovita – initiator Primar Petre Florin ;

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.
D-na secretar – prezinta proiectul de hotarare nr. 46/22.09.2016 si raportul de specialitate nr.

9210/22.09.2016.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 14 voturi pentru . Absent - dl. Dumitru Danut



Dl presedinte – trece la punctul sase 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 POPESCU LUCIAN ,satul Manastirea,str. Pacii ,nr.185A7,comuna
Crevedia,judetul Dambovita – initiator Primar Petre Florin ;

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.
D-na secretar – prezinta proiectul de hotarare nr. 47/22.09.2016 si raportul de specialitate nr.

9217/22.09.2016.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 14 voturi pentru . Absent - dl. Dumitru Danut

Dl presedinte – trece la punctual sapte 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 hala depozitare – utilizator SC ADOS FRESH SRL ,satul Crevedia,str.Bucuresti-
Targoviste ,nr.225C,comuna Crevedia,judetul Dambovita – initiator Primar Petre Florin ;

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.
D-na secretar – prezinta proiectul de hotarare nr. 48/22.09.2016 si raportul de specialitate nr.

9220/22.09.2016.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 14 voturi pentru . Absent - dl. Dumitru Danut

Dl presedinte – trece la punctul opt 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 containar birou – utilizator CHIRIAC GHEORGHE ,satul Darza,str. Gavanei, nr.164B,comuna
Crevedia,judetul Dambovita – initiator Primar Petre Florin ;

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.
D-na secretar – prezinta proiectul de hotarare nr.49/22.09.2016 si raportul de specialitate nr.

9222/22.09.2016
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 14 voturi pentru . Absent - dl. Dumitru Danut
D-na secretar – inainte de ase trece la urmatorul punct al ordinii de zi solicita d-lui primar

retragerea acestuia de pe ordinea de zi deoarece nu indeplineste conditiile legale privind respectarea
prevederilor art. 5 si art 6 din Ordinul nr. 2701/2011 cu privire la informarea si consultarea
publicului in etapa aprobarii.

Dl primar – se va supune dezbaterii consiliului local si se va hotara daca se aproba sau nu.
Dl presedinte – trece la punctul noua al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea

documentatiei de urbanism Plan de Urbanism Zonal si Regulament Local de Urbanism „Construire Spatiu
Comercial - Supermarket „-beneficiar Dumitru Ioana Cristina- initiator Primar Petre Florin ;

D-na secretar – citeste raportul de specialitate nr. 8572/05.09.2016 intocmit de catre d-na
Matache Viorica – referent in cadrul Compartimentului urbanism in care se mentioneaza faptul ca
documentatia a fost supusa dezbaterii publice ,urmand toate fazele legale de prezentare catre public.



Sunt prezentate avizele emise de catre Comisia Tehnica de amenajare a Teritoriului si
Urbanism :Avizul de oportunitate nr. 147/05.08.2016 si Avizul tehnic al arhitectului sef nr.
177/05.08.2016 .

Initial a fost emis Certificatul de urbanism nr.398/19.11.2015 pentru construire spatiu
commercial Supermarket.,.In urma controlului exercitat de catre ISC Sud Muntenia s-a dispus
emiterea unui nou certificate de urbanism in care sa fie precizate mai elaborat informatii din RLU
privind amplasarea aliniamentului si regimul de aliniere .S-a emis Certificatul de urbanism
nr.63/10.03.2016 care completa Certificatul de urbanism nr. 398/19.11.2015si este valabil impreuna
cu acesta in care s-au facut precizari mai elaborate cu privire la regimul economic si regimul tehnic
al terenului pe care urma sa se realizeze investitia,conform reglementarilor din PUG si RLU
aprobate prin HCL nr. 65/2008,cu mentiunea ca se pastreaza valabile . Ca urmare emiterii CU nr.
398/19.11.2015 ,primarul localitatii a fost amendat cu 5000 lei.

Ulterior,la idicatia ISC Sud Muntenia a fost emis CU nr.177/24.05.2016 in scopul intocmire
PUZ construire Supermarket care a inlocuit CU nr. 63/10.03.2016.Documentatia depusa pentru
autorizare de catre beneficiar Dumitru Cristina,cu toate avizele necesare obtinute in baza Cu nr.
398/2015,respective Cu nr. 398/19.11.2015 a fost returnata pana la intocmirea PUZ-ului .

D-na secretar adduce la cunostinta Consiliului local Crevedia cu nu va contrasemna de
legalitat hotararea consiliului local privind aprobare PUZ “ Construire Spatiu Comercial –
Supermarket” in situatia in care va fi adoptata prin supunerea la vot a proiectului de hotarare nr.
51/22.09.2016 deoarece acesta a fost supus dezbaterii publice in data de 23.09.2016 conform
Anuntului nr. 9246/23.09.2016 ,fiind inculcate prevederile art.7 alin (2) din Legea nr. 52/2003 la
care face trimitere Ordinul nr. 2701/2011 .

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 13 voturi pentru si 1 abtinere . Absent - dl. Dumitru Danut

Dl presedinte – solicita propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni.
D-na Mihaila Mariana – propune pe dl. Simion Vasile
Nu mai sunt alte propuneri.
Se voteaza cu 13 voturi pentru.1 abtinere (dl Simion Vasile) si 1 absent dl Dumitru Danut.

Dl presedinte – trece la punctul zece al ordinii de zi: Diverse.
Dl. Pana Ion – solicita publicarea pe site-ul institutiei a dispozitiei de convocare.
D-na secretar – este publicata.
Dl. Gheorghe Ionut – cati bani s-au aprobat la invatamant pentru scolile din localitate ?Pentru ce s-a

aprobat suma ?
Dl.Primar – exista un deviz de lucrari pentru lucrarile executate.
Dl.Gheorghe Ionut – ma asteptam sa ne spuneti ce s-a executat.
Dl.Primar – inteleg ca exista déjà o reclamatie facuta si se vor da documentele la politie.S-a aprobat

initial un buget fara sustinere.
Dl Gheorghe Ionut – devizul de lucrari trebuia aprobat in Consiliul de Administratie al Scolii mai

intai ,inainte de a se solicita sume de la Consiliul local.
Dl Toader Florin Luati Legea nr. 273 si va veti da seama unde ati gresit.
Posta din localitate are nevoie de spatiu sa-si desfasoare activitatea.Deasemenea Primaria are nevoie

de spatiu sa-si desfasoare activitatea in conditii optime. Sa se faca langa imobilul actual al Primariei o cladire
multifunctionala.



Alta problema este terenul TAP de langa statia de apa ,din Tarlaua 43.
Rog debransarea tuturor celor bransati ilegal la iluminatul public ,mai precis cei care au fost bransati

de electricianul primariei.
Dl Primar – sa se inainteze primariei o lista cu persoanele bransate ilegal.
Dl. Niculescu – acum o luna am depus o cerere adresata Consiliului Local Crevedia prin care

solicitam concesiunea unei suprafete de teren de 25 mp din domeniul public si raspunsul a fost dat de catre
primarul Petre Florin.

Dl Primar – am trimis o somatie pentru constructie neautorizata situata pe domeniul public.

Dl. presedinte declara sedinta inchisa.

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

BANICA ION
jr.SAREALBA IULIANA

Crevedia ,29.09.2016


