MINUTĂ

ROMANIA
Consiliul local al comunei Crevedia
Judetul Dambovita
COMUNA CREVEDIA
Tel./Fax. 0245 – 241840

Nr. 10632/31.10.2016
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local din
31.10.2016
Convocarea consiliului local in sedinta ordinara a fost făcută in baza Dispozitiei nr.
234/26.10.2016 fiind inaintate invitatiile de participare inregistrate cu nr.10452/26.10.2016 prin
Convocatorul nr.10454/26.10.2016 ,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 este dl. Iancu Adrian .
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 29.09.2016.
Se voteaza cu 14 voturi pentru . Absent - dl. Iancu Adrian.
Presedinte de sedinta ales pentru trei luni incepand cu luna octombrie 2016 este dl.Simion
Vasile .
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 contului de executie al bugetului local de venituri si
cheltuieli la data de 30.09.2016 – initiator Primar Petre Florin ;
2. Proiect de hotarare privind transformarea unor functii publice vacante in functii publice cu o
alta denumire sau in functii publice de nivel inverior in cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Crevedia ,judetul Dambovita – initiator Primar Petre Florin ;
3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Crevedia in
Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Crevedia – initiator Primar Petre Florin ;
4. Proiect de hotarare privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local Crevedia in
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant situate pe raza unitatii
administrative teritoriale pentru anul scolar – initiator Primar Petre Florin ;
5. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare in unitatile administrative teritoriale membre ale ADI Apa Canal Constanta in care isi
desfasoara activitatea operatorul SC Raja SA Constanta – initiator Primar Petre Florin ;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de paza la nivelul comunei Crevedia ,judetul
Dambovita – initiator Primar Petre Florin ;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului CLSU pentru perioada sezonului rece
15.11.2016- 15.03.2017– initiator Primar Petre Florin ;
8. Analiza cererii nr. 10112/18.10.2016 privind intocmire PUZ « Construire statie distribuire
carburanti,dependinte,imprejmuire teren,totem luminous » in T.56,P. 455/3 - beneficiari Pricopi
Eduard – Mihai si Pricopi Ana- Maria.
9. Diverse.
D-na secretar – supune la vot ordinea de zi
Se voteaza cu 14 voturi pentru . Absent - dl. Iancu Adrian
Dl presedinte – trece la primul punct al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind
aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 30.09.2016 –
initiator Primar Petre Florin.

Dl primar - prezinta contul de executie al bugetului local pe cele doua sectiuni la data de 30.09.2016.
D-na secretar - prezinta raportul de specialitate nr. 10333/24.10.2016.
Veniturile totale prevazute in bugetul local aferente trimestrului 3 al anului 2016,spre a fi incasate
sunt in suma de 10.470.720 lei si s-au incasat 6.353.907 lei,reprezentand 61%.
Cheltuielile totale prevazute in bugetul local aferente trimestrului 3 al anului 2016,spre a fi efectuate
sunt in suma de 10.470.720 lei si s-au cheltuit 3.061.288,reprezentand 29%.
Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate in suma de 6.348.896 lei ,reprezentand un procent
de 105% din prevederea bugetara .Cheltuielile efectuate la sectiunea de functionare sunt in suma de
3.056.277 lei ,reprezentand un procent de 51% din prevederea bugetara.

Raportul comisiei de specialitate este favorabil.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu cu 13 voturi pentru .1vot impotriva (dl Banica Ion - sa se spuna explicit pe ce
s-au cheltuit banii si de ce nu s-au incasat toate veniturile.) .Absent - dl. Iancu Adrian
Dl presedinte – trece la punctul doi al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind
transformarea unor functii publice vacante in functii publice cu o alta denumire sau in functii
publice de nivel inverior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia ,judetul
Dambovita – initiator Primar Petre Florin .
D-na secretar - prezinta raportul de specialitate nr. 10343/24.10.2016.
In proiectul de hotarare se propune ,cu incadrarea in prevederile legale,transformarea
urmatoarelor posturi din structura aprobata prin HCL nr. 50/2016,fara modificarea
organigramei,dupa cum urmeaza:
1. Transformarea postului vacant din cadrul Compartimentului stare civila din referent,clasa
III,gradul profesional superior in referent ,clasa III,gradul profesional asistent ;
2. Transformarea postului vacant din cadrul Biroului financiar contabil din referent,clasa
III,gradul profesional debutant in consilier ,clasa I,gradul profesional debutant .
3. Transformarea postului vacant din cadrul Compartimentului administratie - protectia
mediului si transport rutier din inspector ,clasa I,gradul profesional asistent in inspector ,clasa
I,gradul profesional debutant .
4. Transformarea postului vacant din cadrul Compartimentului achizitii publice si
management proiecte europene din consilier ,clasa I,gradul profesional asistent in inspector ,clasa
I,gradul profesional asistent .

Nu se schimba structura organizatorica si nici numarul total de posturi aprobat .
Raportul comisiei de specialitate este favorabil.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 14 voturi pentru .Absent - dl. Iancu Adrian
Dl presedinte – trece la punctual trei al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Crevedia in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale Crevedia – initiator Primar Petre Florin.

D-na secretar - prezinta adresa nr. 2583/26.09.2016 inaintata de catre Scoala Gimnaziala Crevedia si
inregistrata in cadrul Primariei Crevedia cu nr. 9283/26.09.2016 si raportul de specialitate nr. 9699/2016.
Se fac propuneri pentru alegerea membrilor in cadrul Consiliului de Administratie al Scolii .
D-na Mihaila Mariana- propune pe dl. Simion Vasile.
Dl.Pana Ion - propune pe dl.Banica Ion .
Dl. Ion Costin - propune pe dl. Pana Ion.
Dl. Simion Vasile - propune pe d- na Minea Adriana. .
Dl presedinte - supune la vot ,pe rand urmatoarele propuneri :
1. Propunerea d-nei Mihaila Mariana .Se voteaza cu 12 voturi pentru si 2 abtineri : Dl. Simion Vasile
si dl Dumitru Danut.Absent - dl. Iancu Adrian
2. Propunerea d-lui Pana Ion .Se voteaza cu 13 voturi pentru si 1 abtinere :dl. Banica Ion .Absent -

dl. Iancu Adrian

3. Propunerea d-lui Ion Costin .Se voteaza cu 13 voturi pentru si 1 abtinere :Pana Ion .Absent - dl.

Iancu Adrian

4. Propunerea d-lui Simion Vasile .Se voteaza cu 13 voturi pentru si 1 abtinere :Minea
Adriana .Absent - dl. Iancu Adrian
Dl Simion Vasile a avut cele mai putine voturi pentru.Raman validate propunerile :Banica Ion,Pana
Ion ,Minea Adriana - membrii in Consiliul de Administratie al Scolii.

sus.

Raportul comisiei de specialitate este favorabil.
Votul pentru validarea proiectului de hotarare a fost exprimat astfel cum a fost descris mai

Dl presedinte – trece la punctul patru al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind
nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local Crevedia in Comisia pentru evaluarea si
asigurarea calitatii in unitatile de invatamant situate pe raza unitatii administrative teritoriale pentru
anul scolar – initiator Primar Petre Florin.
Raportul comisiei de specialitate este favorabil.

D-na secretar - prezinta adresa nr. 2628/3.10.2016 inaintata de catre Scoala Gimnaziala Crevedia si
inregistrata in cadrul Primariei Crevedia cu nr. 9555/3.10.2016 si raportul de specialitate nr. 9754/6.10.2016.
Se fac propuneri pentru alegerea membrului in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii
in unitatile de invatamant situate pe raza UAT Crevedia pentru anul scolar 2016-2017.
D-na Mihaila Mariana- propune pe d-na Costache Carmen Nicoleta

Dl.presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 14 voturi pentru .Absent - dl. Iancu Adrian
Dl presedinte – trece la punctul cinci al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind
modificarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile
administrative teritoriale membre ale ADI Apa Canal Constanta in care isi desfasoara activitatea
operatorul SC Raja SA Constanta – initiator Primar Petre Florin
Raportul comisiei de specialitate este favorabil.

D-na secretar - prezinta raportul de specialitate nr.10211/20.10.2016 si expunerea de motive nr.
10212/20.10.2016.

Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu
Dl presedinte – trece la punctul sase al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind
aprobarea Planului de paza la nivelul comunei Crevedia ,judetul Dambovita – initiator Primar Petre
Florin
D-na secretar - prezinta planul de paza propus in vederea aprobarii,cu punctele fixe si mobile
stabilite . Prin HCL nr. 65/2012 a fost stabilita modalitatea de pazape raza UAT Crevedia.
Raportul comisiei de specialitate este favorabil.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 14 voturi pentru .Absent - dl. Iancu Adrian .
Dl presedinte – trece la punctul sapte al ordinii de zi :Proiect de hotarare privind
aprobarea Planului CLSU pentru perioada sezonului rece 15.11.2016- 15.03.2017– initiator Primar
Petre Florin
Dl Grigore Niculae - prezinta raportul de specialitate nr. 10235/20.10.2016 si Planul de
masuri pentru sezonul rece 15.11.2016- 15.03.2017 .
Membrii COAT trebuie sa se intalneasca periodic si sa dezbata problemele.
raportul comisiei de specialitate este favorabil.
Planul cuprinde masuri pregatitoare la inceputul sezonului rece.
Se propune suma de 76 mii lei pentru prestari servicii dezapezire ,2 mii lei pentru transport
persoane si 2 mii lei pentru asigurarea subzistentei. pentru perioada sezonului rece 2016-2017.
Pana in data de 15 noiembrie trebuie incheiate contractele cu prestatorii de servicii pentru
sezonul rece.Ar trebui inca trei utilaje in afara utilajului primariei.prestatorii vor fi platiti in functie
de timpul lucrat.
Trebuie achizitionat si material antiderapant (sare si nisip).
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 14 voturi pentru .Absent - dl. Iancu Adrian .
Dl presedinte – trece la punctul opt al ordinii de zi : Analiza cererii nr. 10112/18.10.2016
privind intocmire PUZ « Construire statie distribuire carburanti,dependinte,imprejmuire teren,totem
luminous » in T.56,P. 455/3 - beneficiari Pricopi Eduard – Mihai si Pricopi Ana- Maria
Se analizeaza cererea si documentele anexate .
Dl presedinte – supune la vot cererea privind aprobarea intocmirii PUZ « Construire statie
distribuire carburanti,dependinte,imprejmuire teren,totem luminous » in T.56,P. 455/3 - beneficiari
Pricopi Eduard – Mihai si Pricopi Ana- Maria
Se voteaza cu 14 voturi pentru .Absent - dl. Iancu Adrian .
Dl presedinte – trece la punctul noua al ordinii de zi : Diverse
Dl Primar - supune dezbaterii Consiliului Local Crevedia cererea nr. 10505/27.10.2016 inaintata de
catre dl Niculescu Adrian prin care se solicita concesionarea sau inchirierea suprafetei de 13 mp situata pe
domeniul public ,cu obligativitatea de a fi pus la dispozitia autoritatilor in situatia in care in acea zona se vor
face lucrari de interes public .
Se mentioneaza faptul ca pe terenul pentru care se solicita concesionarea sau inchirierea se afla
edificata o constructie neautorizata (terasa acoperita ) edificata de catre dl Niculescu Adrian in continuarea
magazinului detinut in proprietate .

D-na secretar - in vederea concesionarii sau inchirieii spatiului public ,se impune initierea unui
proiect de hotarare de demarare a procedurii prin licitatie publica,cu intocmirea raportului de evaluare pe
spatiul delimitat (13 mp),intabularea in cartea funciara si intocmirea documentatiei de atribuire.
Dl Primar - suprafata a fost ocupata abuziv . sa se darame constructia si sa se aduca terenul la forma
initiala.
Dl Presedinte supune la vot demararea procedurii de concesionare /inchiriere a suprafetei de 13 mp
aflata pe domenioul public ,prin initierea unui proiect de hotarare initiat in acest sens.
Se voteaza cu 14 voturi impotriva initierii proiectului de hotarare. Absent - dl. Iancu Adrian .
Dl Primar - aduce la cunostinta Consiliului Local Crevedia adresa nr. 10505/27.10.2016 inaintata
de catre Alianta Liberarilor si Democratilor - Filiala Judeteana Dambovita,referitor la retragerea sprijinului
politic al d-lui Florea Dragos Leonard.
D-na secretar - In conformitate cu prevederile art.9 alin (1) lit.”h1”si art. 12 alin (30 din legea nr.
393/2004,cu completarile si modificarile ulterioare ,prefectul constata ,prin ordin,incetarea mandatului de
consilier local inainte de expirarea duratei normale a acestuia si declara vacant locul ,in situatia pierderii
calitatii de membru al partidului politic pe a carei lista a fost ales.
Ulterior emiterii ordinului prefectului si vacantarii locului de consilier local,se va supune validarii si
aprobarii urmatorul consilier local ales ,supleant aflat pe listele respectivului partid ,de catre Consiliul
local ,fiind adoptata hotarare in acest sens in conditiile legii nr. 215/2001,republicata,cu completarile si
modificarile ulterioare.
Dl Simion Vasile - solicita pentru scolile din Crevedia si Darza achizitionarea a doua
videoproiectoare
Consiliul local este de acord ,in unanimitatea membrilor prezenti ,cu efectuarea acestei achizitii,in
conditiile legii.
Solita deasemenea montarea a doua corpuri de iluminat la locuinta numitului Dumitru Petre din
Crevedia.
D-na Mihaila Mariana - solicita sa se faca toate demersurile necesare pentru gasirea de sponsori in
vederea organizarii sarbarii de Craciun la scolile de pe raza UAT Crevedia.
Deasemenea solicita initierea demersurilor necesare organizarii referendumului pentru recerea UAT
Crevedia in judetul Ilfov.
Dl Pana Ion - solicita sa se ia masurile necesare pentru repozitionarea pe faze a iluminatului public.

Dl. presedinte declara sedinta inchisa.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SIMION VASILE
Crevedia ,31.10.2016

S E C R E T A R,
jr.SAREALBA IULIANA

