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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA CREVEDIA 
CONSILIUL LOCAL  

Tel/Fax: 0245-241840 
Email: primarie@primariacrevedia.ro 

Web: www.primariacrevedia.ro 
              Nr. 14095/22.12.2017 

 

 
 
 

Proces-verbal 
privind ședința ordinară a Consiliului local  din  

data de 21.12.2017 
 
 
 

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, a fost 

convocat azi data de mai sus, în ședință ordinară. 

Convocarea Consiliului local s-a făcut de domnul primar Petre Florin 

prin dispoziţia nr. 379/15.12.2017. 

Ordine de zi conform dispoziție: 
 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale 

în comuna Crevedia, județul Dâmbovița,  pentru  anul 2018;  

2.  Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri referitoare la 

numărul de posturi  pentru asistenții personali ai persoanelor cu 

handicap în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările 

și completările ulterioare;  

3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, pe anul 2017;  

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe cele 

două secțiuni, la data de 14.12.2017 

5.  Informare- expunere de motive privind necesitatea rezilierii 

contractului  de concesiune încheiat în data de 2.12.1997 între 

Primăria comunei Crevedia și SC Stellina SRL 

6.  Diverse;  

Asigurarea convocării a fost făcută de către domnul secretar al 

localităţii cu invitaţia scrisă nr. 13775 din 15.12.2017 înaintată fiecărui 
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consilier local, la care s-au anexat materialele de ședință, prin poștă 

electronică. 

 Fiecare consilier local primește odată cu convocarea, invitația de 

ședință și materialele de ședință, fiind asigurate mijloacele tehnice 

necesare (tabletă cu internet) pentru primirea acestora. 

La ședință participă toți cei 15 consilieri locali.   

Nr.crt. NUME si PRENUME CONSILIER LOCAL Prezența  
1 ALECU ALEXANDRU Prezent  
2 BANICA ION Prezent  
3 DUMITRU DANUT Prezent  
4 COSTACHE CARMEN- NICOLETA Prezent  
5 GULIANU COSTEL Prezent  
6 IANCU GHEORGHE-ADRIAN Prezent  
7 ION COSTIN - GABRIEL Prezent  
8 JELOAICA IONUT Prezent  
9 MATACHE EMANOIL Prezent  
10 MIHAILA MARIANA Prezent  
11 MINEA - IFTIMIU ADRIANA Prezent  
12 PANA ION Prezent  
13 SIMION VASILE Prezent  
14 VASILESCU MIRCEA Prezent  
15 TRANDAFIR-PANA VALERIU Prezent  

 

 Ordinea de zi a fost afişată public la sediul Primăriei Crevedia și pe 

site-ul www.primariacrevedia.ro, odată cu convocarea Consiliului local, 

conform procesului-verbal nr.13777 din 15.12.2017.   

 Pe lângă doamnele/domnii consilieri locali, la şedinţă participă şi: 

  - domnul primar Petre Florin;  

  - domnul secretar Ghiță Ion; 

 Președinte al ședinței ordinare de astăzi, este domnul consilier local 

Vasilescu Mircea. 

 Având în vedere existența cvorumului legal pentru ședință, domnul 

secretar Ghiță Ion informează că luna viitoare va fi ales noul președinte 

de ședință pentru un mandat de 3 luni (ianuarie –martie 2018) și roagă 

pe domnul președinte Vasilescu Mircea să declare începută ședința, 

urmând a se aproba procesul-verbal al ședinței anterioare, ordinea de zi, 

după care se va discuta proiectele ședinței. 

 Domnul președinte de ședință Vasilescu Mircea și domnul secretar 

Ghiță Ion supune la vot deschis procesul-verbal al ședinței extraordinare 
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din data de 11.12.2017, consemnându-se aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

 În continuare, domnul președinte Vasilescu Mircea a dat citire 

ordinii de zi, pentru aprobare. 

 Domnul primar Petre Florin prezintă proiectele suplimentare ale 

ordinii de zi, având caracterul lor de urgență, astfel modificarea 

proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, 

proiectul de hotărâre privind Planul de lucrari si activitati de interes local 

pentru persoanele beneficiare de ajutor social în baza Legii 416/2001 

pentru anul 2018 și proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de 

urgență familiei Dumitru Daniel și Dumitru Georgeta. 

 S-a supus la vot deschis ordinea de zi modificată (suplimentată) 

potrivit art. 43 teza a II-a din Legea nr. 215/2001 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, consemnându-se aprobată cu 

unanimitate de voturi, aceasta fiind:  

 
Ordine de zi aprobată (inclusiv cea suplimentată), conform 
art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare: 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale 
în comuna Crevedia, județul Dâmbovița,  pentru  anul 2018;  

2.  Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri referitoare la 
numărul de posturi  pentru asistenții personali ai persoanelor cu 
handicap în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările 
și completările ulterioare;  

3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, pe anul 2017;  

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe cele 
două secțiuni, la data de 14.12.2017 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrari si 
activitati de interes local pentru repartizarea orelor de munca 
persoanelor apte de munca beneficiare de ajutor social acordat in 
baza Legii nr. 416/2001, cu completarile si modificarile 
ulterioare, pentru anul 2018; 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar de 
urgenta familiei  DUMITRU DANIEL si DUMITRU GEORGETA cu 
domiciliul in com. Crevedia, sat Crevedia, str. Berzelor, nr. 27, 
jud. Dambovita ; 

7.  Informare- expunere de motive privind necesitatea rezilierii 
contractului  de concesiune încheiat în data de 2.12.1997 între 
Primăria comunei Crevedia și SC Stellina SRL 
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8.  Diverse;  

 

În continuare, domnul președinte Vasilescu Mircea, solicită a se 

trece la problemele ordinii de zi aprobate. 

 

S-a trecut la pct. 1, proiect de hotărâre privind 
aprobarea impozitelor și taxelor locale în comuna 
Crevedia, județul Dâmbovița,  pentru  anul 2018 

 
Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator al proiectului de 

hotărâre, expune pe scurt proiectul nr. 73/15.12.2017.  

Domnul secretar Ghiță Ion a prezentat proiectul de hotărâre. 

Domnul Simion Vasile, președintele Comisiei economice prezintă 

avizul favorabil al comisiei. 

Domnul Matache Emanoil, președintele comisie juridice, de 

asemenea prezintă avizul favorabil al comisiei.  

Domnul consilier local Simion Vasile: legat de terenul intravilan se 

plătește taxa teren și nu sunt modificări față de hotărârea de anul acesta, 

doar legat de unele taxe speciale și modificările legale referitoare la 

mijloacele de transport grele, care s-au făcut prin acte normative emise 

de Guvern. 

S-a mai prezentat faptul să s-a instituit o taxă specială pentru 

căsătoriile în afara sediului Primăriei. 

Domnul președinte Vasilescu Mircea: Mai sunt dezbateri ori discuții? 

Nefiind alte dezbateri, supun la vot deschis proiectul de hotărâre, 

consemnându-se aprobat cu unanimitate de voturi.  

 

S-a trecut la pct. 2 al ordinii de zi, proiect de 
hotărâre privind luarea unor măsuri referitoare la 
numărul de posturi  pentru asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap în baza Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, cu modificările și completările ulterioare 

 
 Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator, expune pe scurt 

proiectul de hotărâre 74/15.12.2017. 
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 Domnul secretar Ghiță Ion informează asupra dispozițiilor Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că 

persoanele cu handicap grav au dreptul la un asistent personal ori la o 

indemnizație lunară, conform legii și nu se poate limita numărul de 

posturi ca la personalul din aparatul de specialitate al primarului, iar 

autoritățile locale este normal să asigure aceste drepturi prevăzute de 

lege acestor categorii de persoane, de aceea se propune pentru anul 

2018 un număr de 25 posturi cu mențiunea modificării dacă acest număr 

se completează în cursul anului 2018.  

 Domnul Simion Vasile, președintele Comisiei economice prezintă 

avizul favorabil al comisiei. 

Domnul Matache Emanoil, președintele comisie juridice, de 

asemenea  prezintă avizul favorabil al comisiei.  

Domnul președinte Vasilescu Mircea:Mai  sunt dezbateri ori discuții 

pe marginea proiectului de hotărâre? 

Nefiind discuții, domnul președinte Vasilescu Mircea supune la vot 

deschis proiectul de hotărâre, consemnându-se aprobat cu unanimitate 

de voturi.  

 
S-a trecut la pct. 3 al ordinii de zi, proiect de 

hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al comunei Crevedia, județul Dâmbovița,  

pe anul 2017 
 

 Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator,  expune pe scurt 

proiectul de hotărâre nr. 75/15.12.2017, inclusiv cel modificat cu nr. 

79/20.12.2017, având în vedere adresa ANAF-Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Dâmbovița nr. 134939/24.11.2017 pentru 

suplimentarea cu 90 mii lei pentru învățământ. 

 Domnul secretar Ghiță Ion prezintă proiectul de hotărâre modificat 

nr. 79/20.12.2017. 

 Domnul Simion Vasile, președintele Comisiei economice prezintă 

avizul favorabil al comisiei. 
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Domnul Matache Emanoil, președintele comisiei juridice, prezintă 

avizul favorabil al comisiei.  

Domnul Bănică Ion, președintele comisie de urbanism, etc.  de 

asemenea prezintă avizul favorabil al comisiei.  

Domnul președinte Vasilescu Mircea: să se facă discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre.  

Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: Luna trecută parcă 

s-a spus de conducerea școlii că s-au achiziționat videoproiectoare, iar 

acum vedem din nou solicitare de la școală pentru videoproiectoare și 

laptopuri. 

Doamna director adjunct a Școlii Gimnaziale Crevedia Minea-

Iftimiu Adriana: Se va cumpăra pentru școala Dârza, astfel prin această 

rectificare, se va achziționa videoproiectoare și laptopuri pentru fiecare 

sală de clasă de la această unitate școlară. 

Domnul președinte Vasilescu Mircea: mai sunt alte discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre? 

Nefiind alte discuții, domnul președinte Vasilescu Mircea supune la 

vot deschis proiectul de hotărâre așa cum a fost modificat, 

consemnându-se aprobat cu unanimitate de voturi.  

 
S-a trecut la pct. 4 al ordinii de zi, proiect de 

hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe cele 
două secțiuni, la data de 14.12.2017 

 
 Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator, expune pe scurt 

proiectul de hotărâre nr. 76/15.12.2017. 

 Domnul Simion Vasile, președintele comisiei economice prezintă 

avizul favorabil al comisiei. 

Domnul Matache Emanoil, președintele comisiei juridice, de 

asemenea prezintă avizul favorabil al comisiei.  

Domnul Bănică Ion, președintele comisie de urbanism, etc.  de 

asemenea prezintă avizul favorabil al comisiei.  

Domnul președinte Vasilescu Mircea: Sunt discuții pe marginea 

proiectului de hotărâre? 
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Domnul Simion Vasile, președintele comisiei economice: S-au 

analizat toate aspectele proiectului de hotărâre în comisie.  

Nu au fost alte discuții, drept pentru care domnul președinte de 

ședință supune la vot deschis proiectul de hotărâre, consemnându-se 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

Având în vedere că există alte două proiecte de hotărâri, 

suplimentare pe ordinea de zi aprobată, domnul secretar Ghiță Ion, 

propune domnului președinte Vasilescu Mircea să supună aprobării ca 

înainte de discutarea informării de la pct. 5 și pct.6- ’Diverse’, să se 

discute proiectele de hotărâri suplimentare, pentru a coerență a 

hotărârilor și bună desfășurare a ședinței. 

Domnul președinte de ședință Vasilescu Mircea a supus la vot 

propunerea, fiind aprobată cu unanimitate de voturi.  

           
S-a trecut la pct. 5 al ordinii de zi, proiect de 

hotărâre privind aprobarea Planului de lucrari si 
activitati de interes local pentru repartizarea orelor de 

munca persoanelor apte de munca beneficiare de ajutor 
social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu 

completarile si modificarile ulterioare,  
pentru anul 2018 

 
 Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator, expune pe scurt 

proiectul de hotărâre nr. 77/19.12.2017 și explică necesitatea adoptării 

acestei hotărâri, pentru ca la începutul anului 2018 să existe și să fie 

pusă în aplicare pentru a se presta lucrările și activitățile de persoanele 

beneficiare la ajutorul social. 

Domnul Simion Vasile, președintele comisiei economice prezintă 

avizul favorabil al comisiei. 

Domnul Matache Emanoil, președintele comisiei juridice, de 

asemenea prezintă avizul favorabil al comisiei.  

 Domnul secretar Ghiță Ion a dat citire planului de lucrări și activități 

pe anul 2018.  

 Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: Eu cred că degajarea 

zăpezii în fața și în jurul gospodăriilor, inclusiv pe trotuare,  trebuie să se 

facă de fiecare proprietar de imobil, nu cu personal de la Legea 416. Ar 
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trebui ca domnul viceprimar să ia măsuri și să facă cunoscut cetățenilor 

aceste obligații.  

 Domnul primar Petre Florin: Sunt și zone de trotuare unde nu 

există proprietari de locuințe ori sunt persoane în vârstă și degajarea 

zăpezii trebuie să se facă cu oamenii de la ajutorul social. 

 Domnul consilier local Matache Emanoil: Știu că în lege există și 

sancțiuni, inclusiv pentru cei care administrează DN1A, mai cu seamă că 

pe marginea acestui drum, există aruncate deșeuri, iar domnul Sarealbă 

de la Administrația Drumurilor are obligația de a face curățenie pe 

marginea acestui drum. 

 Domnul secretar Ghiță Ion: Există legislație referitoare la 

gospodărirea localității (Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 modificată) și 

ar trebui să existe și o Hotărâre a Consiliului local în aplicarea acesteia, 

de asemenea, Ordonanța Guvernului 43/1997 modificată reglementează 

regimul drumurilor, însă trebuie avut în vedere și ceea ce spunea domnul 

primar, că există zone unde poate nu există proprietari de imobile ori 

există persoane vârsnice, bolnave, care nu pot să degajeze zăpada și 

astfel se poate interveni cu personalul de la ajutorul social.  

 Domnul consilier local Matache Emanoil: Spre Cocani s-a depozitat 

pe marginea DN1A gunoaie, de asemenea, la Buftea s-a depozitat gunoi. 

 Domnul consilier local Iancu Adrian: Să se facă monitorizare video. 

 Domnul primar Petre Florin: Se montează camere video, dar nu 

suficiente, domnul viceprimar face curățenie cu oameni de la ajutorul 

social, însă în câteva zile se face la loc. 

 Domnul consilier local Simion Vasile: Cetățenii nu au în general 

educația necesasă, însă dacă îi vom înștiința și se vor lua câteva măsuri 

împotriva celor care săvârșesc astfel de fapte, de către domnul 

viceprimar și de personalul cu atribuții de mediu din Primărie, oamenii se 

vor educa. 

Domnul președinte Vasilescu Mircea: Domnul viceprimar a curățat 

de mai multe ori șanțurile, locurile unde au fost aruncate astfel de 

gunoaie, dar în câteva zile, grămezile s-au făcut la loc. 
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Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: Sunt cam aceleași 

mașini din care se aruncă gunoaie pe marginea drumurilor și este bine a 

se lua măsurile legale de sancționare. 

Domnul președinte Vasilescu Mircea: Vă rog, mai sunt și alte  

discuții pe marginea proiectului de hotărâre? 

Nu au fost alte discuții, drept pentru care domnul președinte de 

ședință supune la vot deschis proiectul de hotărâre, consemnându-se 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 

          
S-a trecut la pct. 6 al ordinii de zi, proiect de 

hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar de 
urgenta familiei  DUMITRU DANIEL si DUMITRU 

GEORGETA cu domiciliul in com. Crevedia, sat Crevedia, 
str. Berzelor, nr. 27, jud. Dambovita  

 
 Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator, expune pe scurt 

proiectul de hotărâre nr.80/21.12.2017. 

 Domnul consilier local Simion Vasile face o informare a cazului 

domnului Dumitru Daniel care este grav bolnav, situația familială a 

acestuia și necesitatea acordării urgente a unui ajutor de urgență. D-ra 

contabilă a spus că nu mai sunt bani acum în buget, dar la începutul lunii 

ianuarie 2018 se va aloca suma în cauză, respectiv 5000 lei, iar noi 

consilierii să ne mobilizăm și să ajutăm această familie cu cât putem 

dona din indemnizația noastră de consilieri. 

 Domnul consilier local Pană Ion: Știu că este internat în spital și 

face tratament de specialitate, iar organismul răspunde la acest 

tratament. 

 Domnul secretar Ghiță Ion: Este foarte bună inițiativa domnului 

consilier Simion Vasile, Consiliul local votează proiectul de hotărâre 

pentru acordarea ajutoului de urgență de 5000 lei, iar partea legată de 

donația ce va fi făcută de fiecare consilier, este inițiativa separată de 

hotărârea Consiliului local și depinde de fiecare consilier local. 

Domnul Simion Vasile, președintele comisiei economice prezintă 

avizul favorabil al comisiei. 
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Domnul Matache Emanoil, președintele comisiei juridice, de 

asemenea prezintă avizul favorabil al comisiei.  

Domnul președinte Vasilescu Mircea: Dacă mai sunt și alte  discuții 

pe marginea proiectului de hotărâre? 

Nu au fost alte discuții, drept pentru care domnul președinte de 

ședință supune la vot deschis proiectul de hotărâre, consemnându-se 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

  
S-a trecut la pct. 7,  Informare- expunere de 

motive a domnului consilier local Gulianu Costel privind 
necesitatea rezilierii contractului  de concesiune 

încheiat în data de 02.12.1997 între Primăria comunei 
Crevedia și SC Stellina SRL 

 
 Domnul consilier local Gulianu Costel care are întocmit și o 

documentație tehnică, prezintă informarea – expunerea de motive nr. 

13774/15.12.2017. Solicită ca pe acest teren să se realizeze un loc de 

joacă pentru copii, în interes public. 

 Domnul primar Petre Florin: Am discutat cu avocata și s-au stabilit 

niște pași necesari, astfel că-i vom respecta pentru rezilierea acestui 

contract de concesiune. 

 Domnul secretar Ghiță Ion: Am analizat în scurtul timp contractul 

de concesiune din 02.12.1997 între Primăria comunei Crevedia și SC 

Stellina SRL, nu am găsit documentația care a stat la baza acestui 

contract și vor vi făcute toate demersurile necesare pentru rezilierea 

contractului din vina concesionarului, având în vedere că nu s-au 

respectat mai multe prevederi atât legale cât și obligații contractuale din 

partea concesionarului, însă se va face o corespondență cu concesionarul 

în acest sens, după care se va prezenta în Consiliul local proiectul de 

hotărâre. Apreciez că este afectat interesul public major al localității, 

inclusiv aspectul urbanistic unde se află acest teren (zona centrală), însă 

concluziile finale vor fi prezentate la sfârșitul documentării și verificării. 

 Domnul consilier local Gulianu Costel: Știți cât se plătește de firma 

SC Stellina SRL pentru acest teren? 

 Domnul primar Petre Florin: Știu că se plătește foarte puțin, în plus 

această firmă știu că a subânchiriat unei alte firme. 
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DIVERSE 

 
  
 Domnul consilier local Emil Matache: Cine se ocupă de parcul de la 

Cocani? 

 Domnul primar Petre Florin: Trebuie angajat un diriginte de șantier. 

 Domnul consilier local Alecu Alexandru: Să se prindă și activitățile 

sportive în bugetul pentru anul 2018. 

În final, domnul președinte de ședință Vasilescu Mircea a declarat 

ședința închisă.  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
DATA: 21.12.2017 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

        `|Üvxt itá|Äxávâ        SECRETARUL COMUNEI CREVEDIA  

                                                  }ÜA    \ÉÇ Z{|àt                                                                                                                                      
L.S. 


