ROMANIA
Consiliul local al comunei Crevedia
Judetul Dambovita
COMUNA CREVEDIA
Tel./Fax. 0245 – 241840
Nr.11712/29.11.2016

MINUTĂ

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local din
29.11.2016
Convocarea consiliului local in sedinta ordinara a fost făcută in baza Dispozitiei nr.
295/34.11.2016 fiind inaintate invitatiile de participare inregistrate cu nr.11541/24.11.2016 prin
Convocatorul nr.11540/24.11.2016 ,in care au fost precizate data,ora si locul desfasurarii
sedintei,precum si propunerea de ordine de zi.
In sala sunt prezenti 15 consilieri locali in functie
In sala sunt presenti dl Primar Petre Florin si dl.Costea George - Catalin - consilier in cadrul
Biroului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului
La sedinta participa ca invitat si dl Pana - Trandafir Valeriu - consilier ales pe listele ALDE
la alegerile locale din iunie 2016 .
Sunt prezenti in sala dl Capitanu Petre ,dl. Florea Ion si d-ra Vieriu Gratiela.
D-na secretar supune la vot Minuta de sedinta incheiata cu ocazia desfasurarii sedintei
extraordinare a Consiliului Local Crevedia din data de 7.11.2016.
Se voteaza cu 15 voturi pentru .
Presedinte de sedinta ales pentru trei luni incepand cu luna octombrie 2016 este dl.Simion
Vasile .
Dl. Presedinte - da cuvandul d-nei Sarealba Iuliana - secretar.
D-na Sarealba Iuliana - citeste Ordinul Prefectului nr. 471/22.11.2016 prin care s-a constatat
incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Florea Dragos - Leonard,inainte de
expirarea duratei normale a mandatului acestuia si declararea ca vacant a locului de consilier local in
cadrul Consiliului Local Crevedia,emis in temeiul art. 9 alin (2) lit.”h1” si art. 12 alin 93) din Legea
nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali ,cu completarile si modificarile ulterioare.
Este citita adresa nr. 11574/25.11.2016 prin care dl Florea Dragos - Leonard isi exprima
intentia de a-si exercita in continuare dreptul conferit de functia de consilier local in cadrul
Consiliului Local Crevedia pana la ramanerea definitiva a hotararii pronuntate de catre Instanta de
Contencios Administrativ a Tribunalului Dambovita ,fiind atacat Ordinul Prefectului nr.
471/22.11.2016.
Deasemenea este citita si adresa nr. 11675/29.11.2016 prin care dl Florea Dragos - Leonard
aduce la cunostinta existenta pe rolul Instantei de Contencios Administrativ a Tribunalului
Dambovita a dosarului nr. 5262/120/2016 avand ca obiect anularea ordinului Prefectului nr.
471/22.11.2016 si suspendarea acestuia.
D-na secretar - mentioneaza ca Ordinul Prefectului nr. 471/22.11.2016 trebuie respectat fiind
in vigoare pana la obtinerea unor hotarari judecatoresti definitive de suspendare sau anulare a
acestuia.Consiliul Local este obligat sa ia act de incetarea mandatului de consilier local al d-lui

Florea Dragos - Leonard,inainte de expirarea duratei normale a mandatului acestuia si declararea ca
vacant a locului de consilier local .Citeste prevederile art. 8 ,art.14 si art.15 din Legea
554/2004,privind contenciosul administrativ ,cu completarile si modificarile ulterioare.
Primarul si secretarul unitatii administrativ teritoriale au luat act de Ordinul Prefectului nr.
471/22.11.2016 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Florea Dragos Leonard,inainte de expirarea duratei normale a mandatului acestuia si declararea ca vacant a locului
de consilier local in cadrul Consiliului Local Crevedia la data de 28.11.20116 - data inregistrarii in
cadrul Primariei Crevedia cu nr. 11650.
Urmare acestui fapt a fost intocmit Proiectul de hotarare nr. 69/28.11.2016 privind validarea
mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Crevedia al domnului Trandafir - Pana
Valeriu ,raportul de specialitate nr. 11662/28.11.2016 in tocmit de secretarul UAt si expunerea de
motive nr. 11663/28.11.2016.
Prin adresa nr. 11658/28.11.2016 a fost invitat sa participe la sedinta Consiliului Local
Crevedia dl. Pana - Trandafir Valeriu avand calitatea de consilier ales pe listele ALDE la legerile
locale din iunie 2016,fapt confirmat si de aceasta formatiune politica prin adresa nr.
137/14.10.2016,inregistrata in cadrul primariei Crevedia cu nr. 10504/27.10.2016.
D-na secretar - Dl Florea Dragos- Leonard poate participa la sedinta ,sedinta fiind
publica,dar nu mai are calitatea de consilier local deoarece Consiliul Local Crevedia a luat act de
incetarea mandatului sau conform Ordinului Prefectului nr. 471/22.11.2016.
Ramane la decizia d-lui Primar sa propuna modificarea ordinii de zi ,cu suplimentarea
acesteia prin proiectul de hotarare nr. 69/28.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local
in cadrul Consiliului Local Crevedia al domnului Trandafir - Pana Valeriu.suplimentarea ordinii de
zi se va supune la vot ,conform prevederilor Legii nr. 215/2001,republicata,cu completarile si
modificarile ulterioare .
Dl presedinte da cuvantul d-lui primar.
Dl Primar - nu voi suplimenta ordinea de zi deoarece am luat act de Certificatul nr.
5262/120/2016 in dimineata zilei de 29.11.2016 .Proiectul de hotarare privind validarea d-lui PanaTrandafir Valeriu se va pune pe ordinea de zi in sedinta ordinara din luna decembrie.
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 stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016 – initiator Primar
Petre Florin ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local privind interventia cu taieri de arbori pe
raza comunei Crevedia,judetul Dambovita – initiator Primar Petre Florin ;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii retelei scolare de pe raza unitatii administrativ
teritoriale in anul scolar 2017-2018 – initiator Primar Petre Florin ;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice,consultanta si
informare juridica (asistenta juridica) pentru apararea intereselor comunei Crevedia precum si ale autoritatilor
administratiei publice locale din comuna Crevedia- initiator Primar Petre Florin ;
5. Diverse.

Dl. Presedinte - supune la vot ordinea de zi
Se voteaza cu 14 voturi pentru .

Dl presedinte – trece la primul punct al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind stabilirea
taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017 – initiator Primar Petre Florin
Dl Costea Catalin -prezinta raportul de specialitate nr. 10547/28.10.2016 .
D-na secretar - prezinta Proiectul de hotarare nr. 60/28.10.2016

Raportul comisiei de specialitate este favorabil.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 14 voturi pentru .
Dl presedinte – trece la punctul doi al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea

Regulamentului local privind interventia cu taieri de arbori pe raza comunei Crevedia,judetul Dambovita –
initiator Primar Petre Florin.
D-na secretar - prezinta Proiectul de hotarare nr. 59/26.10.2016 si raportul de specialitate nr.
10487/26.10.2016.

Raportul comisiei de specialitate este favorabil.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 14 voturi pentru .
Dl presedinte – trece la punctul trei al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea
structurii retelei scolare de pe raza unitatii administrativ teritoriale in anul scolar 2017-2018 – initiator
Primar Petre Florin.
D-na secretar - prezinta Adresa nr. 2833/22.11.2016 inaintata de catre Scoala Gimnaziala Crevedia si
inregistrata in cadrul Primariei Crevedia cu nr. 11485/22.11.2016,Proiectul de hotarare nr. 66/23.11.2016 si
raportul de specialitate nr. 11495/23.11.2016.
Raportul comisiei de specialitate este favorabil.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 14 voturi pentru .
Dl presedinte – trece la punctul patru al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind

aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice,consultanta si informare juridica (asistenta juridica)
pentru apararea intereselor comunei Crevedia precum si ale autoritatilor administratiei publice locale din
comuna Crevedia- initiator Primar Petre Florin.
D-na secretar - prezinta Proiectul de hotarare nr. 67/23.11.2016 si raportul de specialitate nr.
1149723.11.2016.
Existenta unor dosare civile/penale/comerciale aflate in derulare pe rolul instantelor de judecata in
care sunt implicate ca parti UAT Crevedia si alte autoritati ale administratiei publice locale (Primar,Primaria
Crevedia,Consiliul local,Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate Crevedia ),reprezentate
prin Cabinetul de avocatura “SUTU CLAUDIA “ prin avocat SUTU CLAUDIA,impune necesitatea
asigurarii continuitatii reprezentarii ,pana la ramanerea definitiva si irevocabila a acestor cauze.
Obiectul contractului de servicii juridice ,consultanta si informare juridica (asistenta
juridica) va include si ,consultanta si informare juridica ,precum redactare si semnare acte
juridice/administrative incheiate in conditiile legii (inclusiv contracte de achizitii publice) ,cereri,cai de
atac ,forme de executare si orice alte acte permise de legea de organizare a avocaturii
Proiectul de hotarare este intemeiat pe prevederile art.21 alin (3) coroborat cu art. 62 alin (1) din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,cu completarile si modificarile ulterioare,prevederile

HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice Anexa - Categoriile de contracte pentru a caror atribuire nu poate fi utilizata licitatia electronica - Cod CPV
79100000-5 “Servicii juridice” si Cod CPV 79140000-7 “Servicii de consultanta si informare juridica si
prevederile art I alin (2) lit.”b” din OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice
si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative,cu completarile si
modificarile ulterioare .

Raportul comisiei de specialitate este favorabil.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 14 voturi pentru .
Dl presedinte – trece la punctul cinci al ordinii de zi : Diverse.
Dl primar - Ca urmare controlului efectuat de Curtea de conturi in perioada 01.09.2016 si 11.10.2016
a fost transmisa Decizia nr. 39/2016 ,spre stiinta Consiliului Local Crevedia.
D-na secretar - citeste Decizia nr. 39/2016.fata de acesta decizie s-a inaintat Curtii de conturi
contestatie inregistrata cu nr.11634/28.11.2016 .
D-na Mihaila Mariana - dipa alegeri sa se inceapa actiunea de strangeri de fonduri pentru organizarea
“Pomului de Craciun”.
Se propune constituirea unei comisii alcatuita din consilieri local pentru aceasta actiune de strangere
de fonduri (D-na Mihaila Mariana,Dl. Simion Vasile,D-na Minea - Iftimiu adriana si Dl Pana Ion).

Nu mai sunt alte discutii .
Dl. presedinte declara sedinta inchisa.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SIMION VASILE
Crevedia ,29.11.2016

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

