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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA CREVEDIA 
CONSILIUL LOCAL  

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

Web: www.primariacrevedia.ro 
              Nr. 1253 din 31.01.2018  

 

 

 
Proces-verbal 

privind ședința ordinară a Consiliului local  din  
data de 31 ianuarie 2018 

 
 
 

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, a fost 

convocat pentru azi 31 ianuarie 2018, în ședință ordinară. 

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

prin dispoziţia nr. 78/26.01.2018, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism 
Plan de Urbanism Zonal-R.L.U. pentru “Construire sala de sport, 
fosa septica, racorduri la retele utilitati publice”  - beneficiar 
comuna Crevedia; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Mihai 
Viteazu, județul Constanța, la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă Canal Constanța;  

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de 
urgență domnului Ioniță Dumitru din comuna Crevedia, județul 
Dâmbovița; 

4. Proiect de hotărâre privind propunerea de evaluare a 
performanţelor profesionale  individuale a secretarului comunei 
Crevedia, județul Dâmbovița, pentru anul 2017; 

5. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu 
handicap și indemnizațiilor, pentru semestrul II al anului 2017, în 
baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

6. Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor, pentru 
semestrul II al anului 2017;  

7. Adresa (informarea) nr. 1119615/31.12.2017 a Postului de Poliție 
Crevedia referitoare la activitatea poliției în anul 2017 pe raza 
comunei Crevedia, județul Dâmbovița;   

8. Diverse;  
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Asigurarea convocării a fost făcută de către domnul secretar al 

localităţii cu invitaţia scrisă nr. 968 din 26.01.2018 înaintată fiecărui 

consilier local, la care s-au anexat proiectele de hotărâri și materialele de 

ședință, prin poștă electronică, fiecare consilier local având asigurate 

mijloacele tehnice necesare (tabletă cu internet) pentru primirea 

acestora. 

La ședință participă un număr de 14 consilieri locali, lipsind doamna 

Costache Carmen-Nicoleta.  

Lista membrilor Consiliului local: 

 

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 Absent  

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 
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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.988/26.01.2018.   

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

  - domnul primar Petre Florin;  

  - domnul secretar Ghiță Ion; 

 Domnul președinte Gulianu Costel a declarat deschisă ședința 

Consiliului local. 

Domnul secretar Ghiță Ion și domnul președinte Gulianu Costel au 

supus la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 21 

decembrie 2018, consemnându-se aprobat cu unanimitate de voturi. 

În continuare, domnul președinte Gulianu Costel a supus la vot 

ordinea de zi conform convocatorului, consemnându-se aprobată cu 

unanimitate de voturi a membrilor prezenți (14 voturi pentru). 

  Domnul președinte Gulianu Costel: Să trecem la dezbaterea 

punctelor de pe ordinea de zi. 

 

PCT. 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de 
urbanism Plan de Urbanism Zonal-R.L.U. pentru “Construire sala 

de sport, fosa septica, racorduri la retele utilitati publice”  - 
beneficiar comuna Crevedia 

 

Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator al proiectului de 

hotărâre, expune pe scurt proiectul nr. 78/19.12.2017. Arată că se va 

face o Sală de Sport pe terenul de la școală, fiind o investiție importantă 

și necesară pentru localitate.  

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 secretar Ghiță Ion: După aprobare, hotărârea și 

documentația va fi transmisă la Compania Națională de Investiții (C.N.I. 

SA), investiția va fi realizată de către această instituție, doar rețelele de 

utilități vor fi realizate de către Primărie, după finalizare. 
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Domnul primar Petre Florin: În ședința viitoare se va prezenta și 

discuta proiectul de hotărâre de predare a terenului către Compania 

Națională de Investiții, pentru realizarea investiției.  

Domnul președinte Gulianu Costel: Există alte discuții pe marginea 

proiectului de hotărâre? Nefiind alte discuții, supun la vot deschis 

proiectul de hotărâre, consemnându-se aprobat cu unanimitatea de 

voturi a membrilor prezenți (14 voturi pentru).  

 

S-A TRECUT LA PCT. 2 AL ORDINII DE ZI – PROIECT DE 
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI MIHAI 

VITEAZU, JUDEȚUL CONSTANȚA, LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ ”APĂ CANAL CONSTANȚA” 

 

Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator al proiectului de 

hotărâre, expune  proiectul nr. 4/26.01.2018.  

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 secretar Ghiță Ion: Potrivit solicitării Asociației Apă-Canal 

Constanța care a fost primit pe e-mail și a statutului asociației, pentru 

acceptarea unui nou membru, în speță a comunei Mihai Viteazu, județul 

Constanța, este necesar acordul membrilor existenți, prin Hotărâre a 

Consiliilor locale.  

Domnul președinte Gulianu Costel: Cine este președintele 

asociației? 

Domnul primar Petre Florin: La nivelul asociației există membrii din 

partea localităților, nu știu dacă are președinte. 

Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Nu se plătesc membrii 

asociației? 

Domnul primar Petre Florin: Nu se plătesc.   

Domnul președinte Gulianu Costel: Există alte discuții pe marginea 

proiectului de hotărâre? Nefiind alte discuții, supun la vot deschis 
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proiectul de hotărâre, consemnându-se aprobat cu unanimitatea de 

voturi a membrilor prezenți (14 voturi pentru).  

 
S-A TRECUT LA PCT. 3 AL ORDINII DE ZI – PROIECT DE 

HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR DE 
URGENȚĂ DOMNULUI IONIȚĂ DUMITRU DIN COMUNA CREVEDIA, 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
 

Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator al proiectului de 

hotărâre, expune  proiectul nr. 5/26.01.2018.  

Domnul Simion Vasile, președintele Comisiei economice prezintă 

avizul comisiei, cu mențiunea că în privința cuantumului ce se va aproba, 

să se clarifice suma, existând divergențe la nivelul comisiei în privința 

acestui cuantum. 

Domnul Matache Emanoil, președintele comisie juridice, prezintă 

avizul favorabil al comisiei. 

Domnul primar Petre Florin: La un astfel de necaz, respectiv 

incendiul ce a avut loc în data de 24 decembrie 2017 în locuință, eu cred 

că  este normal să acordăm un ajutor de urgență de 5000 lei. 

Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: Trebuie să ajutăm acești 

oameni mai ales că au și copii minori iar suma să fie de 5000 lei.  

Domnul consilier local Simion Vasile: Există și niște criterii stabilite 

de Consiliul local pentru acordarea ajutoarelor de urgență. În alte cazuri 

mult mai grave, exemplu persoanei grav bolnave internate căreia i-am 

acordat ajutor în luna decembrie 2017, am acordat tot 5000 lei, astfel că 

eu sunt de părere să acordăm o sumă mai mică de 1500 lei.  

Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Eu sunt de acord să 

acordăm maximul de 5000 lei. 

Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: Nu are rost să judecăm noi din 

ce cauză a avut loc incendiul, eu cred că trebuie să ajutăm acești oameni 

în acest caz cu suma maximă de 5000 lei. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Supun la vot cele două 

propuneri de acoprdare a ajutorului de urgență domnului Ioniță Dumitru, 

prima pentru 1500 lei, după care pe cea pentru 5000 lei. 
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Domnul președinte Gulianu Costel: Cine este de acord cu 

acordarea ajutorului de urgență în sumă de 1500 lei? 

În urma votului exprimat, s-a consemnat: 

- Voturi pentru: 1 vot al domnului Simion Vasile;  

- Voturi contra: 12; 

- Abțineri: 1, al doamnei Minea Iftimiu Adriana; 

În continuare, domnul președinte Gulianu Costel: Supun la vot 

propunerea de acordare a ajutorului de urgență în cuantum de 5000 lei.  

În urma votului exprimat, s-a consemnat: 

- Voturi pentru: 12; 

- Voturi contra: 1; 

- Abțineri: 1 (d-na Minea Iftimiu Adriana);  

Față de rezultatul votului, s-a adoptat Hotărârea pentru acordarea 

ajutorului de urgență în sumă de 5000 lei, domnului Ioniță Dumitru. 

 

 

S-A TRECUT LA PCT. 4 AL ORDINII DE ZI – PROIECT DE 
HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNEREA DE EVALUARE A 
PERFORMANŢELOR PROFESIONALE  INDIVIDUALE A 

SECRETARULUI COMUNEI CREVEDIA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, 
PENTRU ANUL 2017 

 

Domnul primar Petre Florin expune  proiectul de hotărâre nr. 

6/26.01.2018.  

Domnul secretar Ghiță Ion: Potrivit normelor legale, anual se face 

evaluarea funcționarilor publici ca de altfel a tuturor salariaților, în cursul 

lunii ianuarie, pentru anul precedent. Pentru secretarii unităților 

administrativ-teritoriale, propunerea de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale se face de către Consiliul local, iar evaluarea 

efectivă se face de către domnul primar. Cum în anul 2017, au existat 

mai mulți funcționari care au exercitat funcția de secretar, se fac 

propunerile în cauză, notele fiind între 1 și 5. 

Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Propun calificativul maxim. 
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Domnul consilier local: Propun să se dea nota 5 cu calificativ 

”Foarte Bine” pentru cei doi funcționari (Durlă Simona-Mariana și Ghiță 

Ion). 

Domnul Matache Emanoil, președintele comisie juridice, prezintă 

avizul favorabil al comisiei. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Supun la vot proiectul de 

hotărâre cu propunerea de acordare a calificativului ”Foarte bine”, nota 

5,00, pentru doamna Durlă Simona-Mariana și dl. Ghiță Ion, pentru 

perioadele care le-au exercitat ca secretari al comunei Crevedia în anul 

2017, consemnându-se aprobat cu unanimitete de voturi a membrilor 

prezenți (14 voturi pentru).   

 

 

S-A TRECUT LA PCT. 5 AL ORDINII DE ZI – RAPORT PRIVIND 
ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU 
HANDICAP ȘI INDEMNIZAȚIILOR, PENTRU SEMESTRUL II AL 

ANULUI 2017, ÎN BAZA LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECȚIA 
ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP, 

REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE  
 

 

 Odată cu convocarea Consiliului local, fiecare consilier local a primit 

raportul nr. 141/08.01.2018 privind activitatea asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap și indemnizațiilor, pentru semestrul II al anului 

2017, în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Domnul președinte Gulianu Costel: Există discuții pe marginea 

acestui raport?   

 Nu s-au consemnat discuții. 

 Supun la vot să luăm act de acest raport, consemnându-se aprobat 

cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți (14 voturi pentru). 
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S-A TRECUT LA PCT. 6 AL ORDINII DE ZI – RAPORT PRIVIND  
ACTIVITATEA DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR, PENTRU 

SEMESTRUL II AL ANULUI 2017 
 

 Odată cu convocarea Consiliului local, fiecare consilier local a primit 

raportul nr. 282/11.01.2018 privind activitatea  de soluționare a petițiilor 

pentru semestrul II al anului 2017. 

Domnul secretar Ghiță Ion a prezentat acest raport și a explicat 

prevederile legale ce reglementează această activitate. 

 Domnul președinte Gulianu Costel: Există discuții pe marginea 

acestui raport? 

 Nu s-au consemnat discuții. 

 Supun la vot să luăm act de acest raport nr. 282/11.01.2018 

privind activitatea  de soluționare a petițiilor pentru semestrul II al anului 

2017, consemnându-se aprobat cu unanimitate de voturi a membrilor 

prezenți (14 voturi pentru). 
  

S-A TRECUT LA PCT. 7 AL ORDINII DE ZI – ADRESA 
(INFORMAREA) NR. 1119615/31.12.2017 A POSTULUI DE 

POLIțIE CREVEDIA REFERITOARE LA ACTIVITATEA POLIțIEI ÎN 
ANUL 2017 PE RAZA COMUNEI CREVEDIA, JUDEțUL DÂMBOVIȚA  

 

 Odată cu convocarea Consiliului local, fiecare consilier local a primit 

adresa (informarea) nr. 1119615/31.12.2017 a Postului de Poliție 

Crevedia referitoare la activitatea poliției în anul 2017 pe raza comunei 

Crevedia, județul Dâmbovița. 

 Reprezentanții poliției Crevedia au fost invitați să participe la 

această ședință prin adresa nr. 302/26.01.2018, nefiind prezenți 

reprezentanții acestei instituții. 

 Domnul primar Petre Florin: Nu a avut cine să vină deoarece șeful 

de post este liber, însă fiecare din dumneavoastră are materialul și l-a 

citit. 

 Domnul președinte Gulianu Costel: Există discuții pe marginea 

acestei informări? 

 Nu s-au consemnat discuții. 
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 S-a luat act de această informare a poliției Crevedia. 

 

S-A TRECUT LA DIVERSE 

 

Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Am fost la școală și am 

aflat că nu se acordă burse sociale. 

Doamna Minea Iftimiu-Adriana: Nu s-au acordat astfel de burse, 

am discutat cu domnul secretar și pe viitor o să găsim soluții pentru a 

acorda și astfel de burse sociale. 

Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Este bine să acordăm 

sprijin și să construim locuințe sociale. 

Domnul consilier local Simion Vasile: Deocamdată nu există teren 

în proprietatea comunei pentru această destinație. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Pentru cimitire se dă teren de 

către Primărie? 

Domnul primar Petre Florin: Noi primăria, (Comisia de fond funciar) 

acordăm terenurile care se cuvin Parohiilor în baza legilor fondului funciar 

cu titluri de proprietate, urmând ca acestea să le amenajeze. 

Domnul consilier local Bănică Ion: Ce s-a întâmplat cu contractul 

pentru paza de la unitățile școlare, cum s-a prelungit? 

Domnul primar Petre Florin: S-a făcut procedura de achiziție a 

serviciului de pază prin SEAP unde au participat mai multe firme, însă 

până acum nu s-a încheiat contractul, iar plata o să le facem după 

aprobarea bugetului local. Paza era absolut necesară, nu puteam să 

lăsăm școlile fără pază, iar conducerea acestora poate să confirme 

prestării serviciilor de pază. La unitățile școlare există probleme inclusiv 

în ceea  ce privesc toaletele, iar realizarea acestora costă mult, fiind 

cerințe și din partea Direcției de Sănătate Publice (D.S.P.). Știm cu toții 

că anul trecut au fost prinși bani în buget pentru realizarea toaletelor, 

însă nu s-au putut realiza, trebuie să facem o expertiză la școală care 

costă destul de mult. 

Domnul consilier local Bănică Ion: Dacă este necesar, să se facă 

extinderea necesară. 
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Domnul primar Petre Florin: Se prevede această extindere, iar 

expertiza o să o facem cu o firmă la costuri cât se poate de mici. 

Doamna consilier local Minea Iftimiu Adriana: Au fost în control de 

la D.S.P. și ne-au pus în vedere aceste cerințe pentru realizarea 

grupurilor sanitare, acum însă avem spații foarte mici și este necesar 

extindere. Ne-a pus în vedere că trebuie să avem angajat și un asistent 

medical minim 2 ore/zi. 

Domnul secretar Ghiță Ion: Școala are personalitate juridică, buget 

propriu. 

Daomna consilier local Minea Iftimiu Adriana: Avem un contract de 

colaborare, însă am înțeles că doresc angajarea asistentului medical și să 

stea efectiv minim 2 ore/zi la școală. 

Domnul consilier local Bănică Ion: Legat de paza la școli cu firmă de 

pază, domnul primar trebuia să discute cu Consiliul local dacă mai 

suntem de acord sau nu cu încheierea contractului de pază. 

Domnul primar Petre Florin: Încă nu s-a încheiat contractul de 

pază, însă firma a prestat acest serviciu la unitățile școlare și este 

necesar să se asigure formă de pază. 

Doamna consilier local Minea Iftimiu Adriana: S-a făcut și se face 

zilnic această pază, însă trebuie avut în vedere și personal de pază să fie 

asigurat în mod corespunzător. 

Domnul primar Petre Florin: Ședința extraordinară pentru 

aprobarea  bugetului local pe anul 2018 va fi marți pe data de 6 februarie 

2018 la ora 17,00, iar acum vă prezint și lista cu investițiile propuse 

pentru anul 2018.  

Domnul consilier local Simion Vasile: Dar nu era mai bine să facem 

direct ședință ordinară? 

Domnul primar Petre Florin: Oricum va mai fi cel puțin o ședință la 

sfârșitul luni februarie 2018, trebuie să aprobăm PUZ-ul pentru 

construirea obiectivului ce-l va face firma Comnord SA (pentru Kaufland).   

Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Am văzut pe site-ul 

primăriei că s-a postat pentru dezbatere publică, proiectul pentru 
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realizarea de către firma SC Comnord SA, fiind un lucru bun pentru 

localitate și o investiție destul de mare. 

Domnul secretar Ghiță Ion: Este supus dezbaterii publice în baza 

Legii 52/2003 proiectul de hotărâre, iar la sfârșitul lunii februarie 2018 va 

putea fi dezbătut în ședința Consiliului local.  

Având în vedere propunerile domnului primar Petre Florin, s-a 

stabilit ca domnul secretar să transmită electronic lista investițiilor 

propuse prin proiectul de buget pe anul 2018 în această seară ori cel 

târziu mâine dimineață, iar de mâine 01.02.2018, doamnele și domnii 

consilieri locali pot veni cu propuneri de modificare, dacă este cazul. 

Astfel, lista acestor obiective de investiții va fi transmisă de domnul 

secretar Ghiță Ion, iar convocarea la ședința extraordinară cu proiectele 

de hotărâri și restul materialelor să fie transmise mâine 01.02.2018. 

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

președinte Gulianu Costel a declarat ședința închisă. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
DATA: 31 ianuarie 2018 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

        VÉáàxÄ ZâÄ|tÇâ         SECRETARUL COMUNEI CREVEDIA  

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


