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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA CREVEDIA 
CONSILIUL LOCAL  

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

Web: www.primariacrevedia.ro 
              Nr. 203 din 09.01.2018 

 

 

Proces-verbal 
privind ședința extraordinară a Consiliului local  din  

data de 9 ianuarie 2018 
 
 

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, a fost 

convocat azi 9 ianuarie 2018, în ședință extraordinară. 

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

prin dispoziţia nr. 1/05.01.2018, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii din excedentul 

bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare;  

 
Asigurarea convocării a fost făcută de către domnul secretar al 

localităţii cu invitaţia scrisă nr. 103/05.01.2018 înaintată fiecărui consilier 

local, la care s-au anexat materialele de ședință, prin poștă electronică. 

 Fiecare consilier local a primit odată cu convocarea, invitația de 

ședință și materialele de ședință, fiind asigurate mijloacele tehnice 

necesare (tabletă cu internet) pentru primirea acestora. 

La ședință participă 14 consilieri locali, lipsind domnul Ion Costin-

Gabriel.   

Nr.crt. NUME si PRENUME CONSILIER LOCAL 
 (ordine alfabetică) 

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 Absent  
8 JELOAICA IONUT Prezent  
9 MATACHE EMANOIL Prezent  

10 MIHAILA MARIANA Prezent  
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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.106/05.01.2018.   

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

  - domnul primar Petre Florin;  

  - domnul secretar Ghiță Ion; 

  - d-ra expert birou financiar-contabil Niță Felicia;  

  Cvorumului legal este întrunit pentru ședință, iar domnul 

secretar Ghiță Ion informează că este necesar alegerea unui nou 

președinte de ședință, având în vedere că a expirat mandatul domnului 

Vasilescu Mircea la sfârșitul lunii decembrie 2017. 

 S-a supus la vot ordinea de zi a ședinței extraordinare, conform 

dispoziției, consemnându-se aprobată cu unanimitate de voturi a 

membrilor prezenți (14 voturi pentru). 

 Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu solicită a se discuta și 

diverse. 

 Domnul Ghiță Ion: Se poate discuta oricum diverse, după epuizarea 

problemelelor ordinii de zi, cu acordul Consiliului local.  

 

PCT. 1 –ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 

 

Din rândul consilierilor locali, s-au făcut următoarele propuneri 

pentru alegerea președintelui de ședință pe perioada ianuarie-martie 

2018: 

1. Domnul Jeloaica Ionuț propune pe domnul Gulianu Costel; 

2. Doamna Mihăilă Mariana propune pe domnul Pană Ion; 

 S-a supus la vot prima propunere, respectiv ca domnul Gulianu 

Costel să fie ales președinte de ședință pentru perioadă de 3 luni 
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(ianuarie-martie2018), consemnânduse aprobată cu 13 voturi pentru și 1 

abținere, adoptându-se astfel hotărârea privind alegerea președintelui de 

ședință. 

Având în vedere rezultatul votului, domnul Gulianu Costel este ales 

președinte de ședință pentru 3 luni (ianuarie-martie2018). 

 În continuare, domnul secretar Ghiță Ion și domnul președinte 

Gulianu Costel supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare din 

data de 21 decembrie 2017, consemnându-se aprobat cu unanimitatea 

membrilor prezenți (14 voturi pentru). 

 

S-A TRECUT LA PCT. II AL ORDINII DE ZI, PROIECT DE HOTĂRÂRE 
PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 

LOCAL, A DEFICITULUI SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 
 

 
Domnul președinte Gulianu Costel: Îi dau cuvântul d-rei contabile 

Niță Felicia pentru a explica. 

D-ra Niță Felicia în funcția de expert (contabil) în cadrul biroului 

financiar-contabil a prezentat nota de fundamentare la proiectul de 

hotărâre. Conform normelor de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 

2017, se acoperă din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii de 

dezvoltare. Nu a fost trecută sumă, deoarece nu a fost finalizată execuția 

bugetară  la Direcția Finanțelor Publice și astfel, putea fi modificată suma 

față de cea existentă în execuție, având în vedere și diversele operațiuni 

fiscale. 

Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: Vă rog să vorbiți pe înțelesul 

tuturor, respectiv că excedentul reprezintă bani în plus și se utilizează la 

secțiunea de dezvoltare. 

D-ra expert Niță Felicia: Normele aprobate prin Ordinul 3244/2017 

ne obligă ca în cazul în care secțiunea de funcționare ori secțiunea de 

dezvoltare înregistrează deficit, să se emită Hotărâre de către Consiliul 

local pentru acoperirea din excedentul bugetului local, termenul limită 

fiind 9 ianuarie 2018. 
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Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: În proiectul de 

hotărâre este menționat să se acopere doar pentru secțiunea de 

dezvoltare, nu de funcționare. 

Domnul consilier local Pană Ion: Permite să se cumuleze? 

D-a Niță Felicia: Așa se și adoptă hotărârea, pentru secțiunea de 

dezvoltare. La data de 29 decembrie 2017, exista 10.122.882 lei ce 

reprezintă sumă de lichidități pentru a o utiliza la investiții ori se poate 

folosi pentru acoperirea golului de casă. În cazul în care nu vom avea 

bani suficienți pentru salarii, o să venim cu o propunere într-o nouă 

ședință de Consiliu local, pentru acoperirea golului de casă.  

 Domnul consilier local Trandafir –Pană Valeriu: Să ne spuneți mai 

pe înțelesul nostru câți bani au fost alocați la secțiunea de dezvoltare în 

anul 2017. 

D-ra Niță Felicia: S-au cheltuit apr. 812 mii lei. Au fost virate și 111 

mii lei din secțiunea de funcționare. 

Domnul primar Petre Florin: S-a cheltuit în anul 2017 mult mai 

puțin decât am avut la capitolul de investiții. Domnul Trandafir a solicitat 

unele informații în scris și i se dau datele solicitate. Știu că au fost 10 

miliarde de lei vechi,adar s-a cheltuit mult mai puțin. 

D-ra Niță Felicia: În anul 2015 a mai fost o astfel de situație. 

Domnul consilier local Simion Vasile: Banii sunt doar din bugetul 

local ca venituri proprii, sau sunt și de la bugetul de stat? 

D-ra Niță Felicia: Bugetul local se compune atât din veniturile 

proprii, dar și de la bugetul de stat din TVA, impozit venit, etc. Ce 

investiții nu s-au realizat în anul 2017, vor continua în anul 2018 și în 

continuare trebuie să avem proiecte. În acest an, prin Legea bugetului de 

stat nr. 2/2018, s-au alocat sume direct prin anexă. Urmează ca și de la 

Consiliul județean Dâmbovița să se aloce sume. 

Domnul primar Petre Florin: După ce se finalizează cu ședința, vă 

rog să rămâneți pentru a discuta despre propunerile investițiilor pe anul 

2018, urmând ca după ce avem toate sumele, să ne mai întrunim pentru 

ca fiecare din Dvs. să veniți cu propuneri pentru investiții. Am participat 

la o ședință la Consiliul județean Dâmbovița și se alocă mult mai puțini 
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bani decât în anul trecut, având în vedere și modificarea Codului Fiscal. 

Există localități care în acest an nu au nici bani de salarii. 

Domnul consilier local Simion Vasile: Ce sumă se preconizează 

pentru a fi primită de la Consiliul Județean? 

D-a Niță Felicia: Urmează ședința Consiliului județean Dâmbovița. 

Domnul consilier local Simion Vasile: Noi la Crevedia avem venituri 

în comparație cu multe localități. 

Domnul primar Petre Florin: La Consiliul județean s-a discutat mai 

multe variante de repartizare a sumelor pe localităși și s-a convenit a se 

aloca în funcție de numărul de locuitori. La municipiul Târgoviște, crește 

bugetul foarte mult. 

D-ra Niță Felicia: Anul acesta există noutatea pentru învățământ că 

sumele nu mai sunt repartizate prin bugetele locale, ci sunt alocate direct 

de la bugetul de stat prin Inspectoratul Școlar, ceea ce este mult mai 

bine. Așa cum vă spuneam mai devreme, dacă nu avem bani suficienți 

pentru salarii, va fi nevoie de o hotărâre de Consiliu local pentru 

acoperirea golului de casă. S-au transmis sumele de la ANAF din TVA, 

pentru cheltuieli materiale, persoane cu dizabilități, încălzire în baza Legii 

416/2001, tichete sociale și pentru copii cu cerințe speciale. În baza Legii 

bugetului de stat, vom contribui și noi cu o parte din cheltuieli pentru 

cheltuieli materiale la învățământ, persoane cu handicap și alte cheltuieli 

legale. 

Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Legat de acordarea 

tichetelor de vacanță, este normal să se dea și salariaților, deoarece este 

un drept legal, mai ales că nu s-au acordat anul trecut, cuantumul fiind 

de 1450 lei. 

Domnul primar Petre Florin: Nu știu dacă vom avea bani pentru 

astfel de cheltuieli, noi trebuie să asigurăm în primul rând salariile. 

În final, domnul președinte Gulianu Costel: Mai sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre? 

Nu s-au mai consemnat alte discuții. 
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Domnul președinte Gulianu Costel: Supun la vot proiectul de 

hotărâre privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local, a 

deficitului secțiunii de dezvoltare. 

În urma supunerii la vot deschis, s-a consemnat aprobarea cu 

unanimitatea membrilor prezenți (14 voturi pentru). 

 Domnul președinte Gulianu Costel: mai sunt discuții la diverse, ori 

declarăm ședința închisă? După închiderea ședinței, vă rog să rămâneți 

pentru a discuta așa cum a propus domnul primar lucrări în anul 2018.  

Nu s-au mai consemnat alte discuții, drept pentru care domnul 

președinte Gulianu Costel a declarat ședința închisă. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
DATA: 9 ianuarie 2018 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

        VÉáàxÄ ZâÄ|tÇâ         SECRETARUL COMUNEI CREVEDIA  

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


