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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA CREVEDIA 
CONSILIUL LOCAL 

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

Web: www.primariacrevedia.ro 
Nr. 1593 din 06.02.2018   

 

 
Proces-verbal 

privind ședin ța extraordinar ă a Consiliului local  din  
data de 6 februarie  2018 

 
 

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, s-a întrunit azi 6  

februarie 2018, în ședință extraordinară. 

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

dispoziţia nr. 92/01.02.2018, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Crevedia, județul 

Dâmbovița pe anul 2018 și estimări pentru perioada 2019-2021; 

2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii Proiect pilot- „Sală de educație fizică școlară” din comuna 

Crevedia, judeţul Dâmbovița;  

3. Diverse;  

Asigurarea convocării a fost făcută de către domnul secretar al localităţii, cu 

invitaţia scrisă nr. 1309 din 01.02.2018 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 
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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 anunțului 

nr. 1310 din 01.02.2018 și a procesului-verbal  de afișare nr. 1311 din 01.02.2018.   

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

  - domnul primar Petre Florin;  

  - domnul secretar Ghiță Ion; 

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

  - cetățeni din comuna Crevedia, printre care domnii Căpitanu Petre, 

Mihalache Vasile, doamnele Vieru Grațiela și Rodica Daown.  

 Domnul președinte Gulianu Costel a declarat deschisă ședința Consiliului 

local. 

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 secretar Ghiță Ion și domnul președinte Gulianu Costel au supus la 

vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 31 ianuarie 2018, consemnându-

se aprobat cu unanimitate de voturi. 

  Domnul președinte Gulianu Costel a solicitat în continuare discutarea și 

dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi. 

 

PCT. 1 – Proiect de hot ărâre privind aprobarea 
bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 

Crevedia, jude țul Dâmbovi ța pe anul 2018 și estim ări 
pentru perioada 2019-2021 

 

Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, 

expune pe scurt proiectul nr. 7 din 01.02.2018 și expunerea de motive nr. 1305 din 

01.02.2018.  
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Domnul președinte dă cuvântul d-rei contabil Niță Felicia pentru a prezenta 

raportul de specialitate.  

D-ra Niță Felicia, contabil în cadrul Primăriei Crevedia prezintă raportul de 

specialitate nr. 1306 din 01.02.2018.  

Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Nu este necesar să ne citiți întreg 

materialul pentru că l-am avut fiecare consilier local și l-am studiat. Trebuie să 

discutăm în special obiectivele de investiții propuse pentru anul 2018. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Să trecem la dezbateri.  

Domnul Simion Vasile , președintele comisie de buget-finanțe, etc. prezintă 

raportul de avizare favorabil, cu mențiunea că se propune a se discuta și supune 

la vot fiecare obiectiv de investiții. 

Domnul Matache Emanoil, președintele comisie juridice, de asemenea 

prezintă avizul favorabil al comisiei. 

Domnul primar Petre Florin: Obiectivele de investiții sunt cuprinse în lista 

anexă la buget care a fost transmisă consilierilor chiar înainte de convocarea 

Consiliului în ședință și orice consilier local putea să aibă amendamente sau 

puncte de vedere.  

 Domnul președinte Gulianu Costel: Oricum trebuie să avem în vedere că pe 

parcursul anului, se vor mai face rectificări bugetare. 

Domnul consilier local Bănică Ion: Supun atenției Consiliului local contractul 

de pază, contract  ce are o valoare de aproape 6,5 miliarde de lei vechi și apreciez 

că este o valoare prea mare.  

Domnul primar Petre Florin: Contractul nu este încă încheiat, obiectivele 

trebuie păzite, respectiv Primăria, stadionul și unitățile școlare, fiind în total un 

număr de 5 posturi de pază.  

Domnul consilier local Bănică Ion: Anul trecut a fost contract pentru servicii 

de pază pentru 3 posturi, iar costurile actuale sunt foarte mari. 

Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: Costurile sunt de 12 lei/post/24 de ore și 

asta înseamnă 105120 lei/post/an, iar la 5 posturi, costurile sunt de 525.600 lei 

fără TVA.  

Domnul consilier local Bănică Ion: într-un an școlar, există atâtea vacanțe, 

sunt 3 luni numai în vacanța de vară, sunt aproape 7 luni/an când nu sunt cursuri 

școlare, iar dacă s-ar plăti numai pe perioada când există aceste cursuri și copii la 

școală, costurile ar fi mult mai mici. 
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Doamna consilier local Minea-Iftimiu Adriana: Ar fi o variantă dacă s-ar plăti 

pe perioada cursurilor școlare, în sensul că s-ar reduce costurile. 

Domnul primar Petre Florin: Obiectivele sunt păzite 24 de ore și nu se 

condiționează dacă sunt copii în școală sau nu. Dacă nu se dorește să se facă la 

unitățile școlare, vom face pentru sediul Primăriei și pentru stadion. Există un plan 

de pază aprobat de Consiliul local prin care s-a stabilit să se facă pază cu firmă de 

specialitate.  Prețul este stabilit după procedură de achiziție făcută publică prin 

SEAP, iar dacă vine altă firmă cu preț mai mic de 12 lei/post fără TVA cum a 

câștigat firma respectivă, ar fi bine și vom încheia contract cu firma care 

îndeplinește condițiile legale și are prețul cel mai mic. 

Domnul consilier local Bănică Ion: La acest costuri, cu 6 miliarde de lei vechi, 

facem sala de sport. 

Domnul primar Petre Florin: Sala de sport costă cam 30 de miliarde de lei 

vechi, dar nu suportăm noi, ci se va face prin Compania Națională de Investiții cu 

bani de la bugetul de stat.  

Domnul consilier local Simion Vasile: Este bine să discutăm în mod obiectiv 

aceste probleme, să existe dezbateri și să se ia cele mai bune hotărâri. 

Domnul consilier local Bănică Ion: Eu cred că nici patinuarul nu este absolut 

necesar și are un cost destul de mare. 

Doamna Minea-Iftimiu Adriana: Este bine să existe pază în perioada când 

sunt copii în școală și să fie puse persoane responsabile pe funcțiile de paznici, iar 

paznicii să ajute cadrele didactice când sunt probleme în școli. 

Domnul consilier local Simion Vasile: Conducerea școlii și domnul primar 

poate transmite conducerii firmei de pază dacă nu-și face bine treaba paznicul și 

se pot lua măsuri. 

Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Avem și noi de discutat la acest 

proiect de buget. 

Doamna consilier local Minea-Iftimiu Adriana: Se poate face pază la școli fără 

sâmbete, duminici, vacanțe.  

Domnul primar Petre Florin: Așa cum am mai spus, paza se face la obiective, 

nu doar când se fac cursuri în unitățile școlare. 

Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: Eu propun să se pună camere 

de luat vederi la unitățile școlare și să nu se mai facă pază.  
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Doamna consilier local Minea-Iftimiu Adriana: Pentru montarea camerelor de 

luat vederi, nu sunt de acord majoritatea cadrelor didactice, eu sunt pentru 

montarea camerelor. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Nu trebuie să stabilească cadrele 

didactice, este în interesul comunității, iar aceste camere de luat vederi  

responsabilizează atât copiii dar și unele cadre didactice și nu o să mai fie atâtea 

probleme în școli, știind că sunt filmați. 

 Domnul primar Petre Florin: La comune Cornești s-a înființat Poliția Locală, 

iar primarul se vaită că sunt costuri foarte mari, ce cuprinde pe lângă salarii, 

sporuri, echipament,  mașină și altele, având un buget de peste 12 miliarde de lei 

vechi/an, ceea ce nu se poate asigura. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Vom discuta și în Consiliul de 

Administrație al Școlii și trebuie luat o hotărâre corectă, eu fiind de acord să se 

monteze camere de luat de vederi în școli. 

Domnul consilier local Bănică Ion: Legat de contractele de deszăpezire, am 

văzut că se plătește 10 lei/oră tarif de staționare. Nu sunt de acord cu astfel de 

costuri, mai bine să plătim un tarif de intervenție mai mare, dar nu tarif de 

spaționare. 

Domnul primar Petre Florin: Toate contractele de deszăpezire au astfel de 

costuri, anul trecut nu au încasat aceste tarife și au spus că în  acest an, dacă nu 

plătim tarife de staționare, nu vor mai încheia contracte, pentru că nu le convine să 

le blocăm activitatea și să nu le plătim aceste tarife.  

Domnul consilier Matache Emanoil: Ar trebui să se facă contract doar pentru 

intervenții, nu și pentru staționare.  

Domnul consilier local Bănică Ion: Staționare ar trebui să se plătească doar 

dacă lasă utilajele în curtea Primăriei. 

Domnul primar Petre Florin: Noi avem contractele cu cel mai mic tarif de 

staționare, alte instituții au aceste tarife cu valori mult mai mari. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Dacă domnul Bănică a terminat, îi dăm 

cuvântul doamnei Mihăilă Mariana. 

 Doamna consilier local Mihăilă Mariana: În lista de investiții, am observat că 

se face parcare la grădiniță. Unde se va realiza în mod concret această parcare? 

Domnul primar Petre Florin: Lângă gardul din fața grădiniței se va face 

această parcare.  
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Doamna Consilier local Mihăilă Mariana: Am avut în anul 2017 și avem din 

nou în 2018 microbuz școlar, coșuri de gunoi, indicatoare rutiere, stații. De ce se 

fac aceste obiective, știind că au fost și anul trecut? 

Domnul primar Petre Florin: Autobuzul școlar nu a fost achiziționat anul 

trecut, astfel că este normal să fie inclus și în lista din acest an. Pentru celelalte, 

există solicitări din partea cetățenilor.  

Doamna consilier local Mariana Mihăilă: În listă mai există și modernizare 

iluminat public. 

Domnișoara contabil Niță Felicia: Există studiu de fezabilitate pentru 

modernizare iluminat public. 

Domnul primar Petre Florin: Se vor schimba în anumite zone lămpile de 

iluminat cu lămpi pe leduri, cabluri, puncte de aprindere. 

Doamna consilier local Mariana Mihăilă: Stațiile de autobuz unde se 

amplasează? De asemenea, trebuie să facem și un târg de toamnă. 

Domnul primar Petre Florin: Stațiile de autobuz sunt necesare în zonele unde 

nu s-au montat anul trecut, iar târgul de toamnă putem să-l organizăm chiar aici, 

lângă Căminul Cultural. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Îi dau cuvântul domnului Alecu 

Alexandru: 

Domnul consilier local Alecu Alexandru: La Dârza, cu suma care este 

prevăzută pentru împrejmuire, ajunge să se facă și porți și puț pe teren. Mai 

menționez că drumul între Dârza și Crevedia arată jalnic, se aruncă mereu 

gunoaie și trebuie luate măsuri. 

Domnul primar Petre Florin: A venit un cetățean cu schiță că are drum de 

acces pe terenul nostru de sport luat la schimb de la doamna Fotino. Trebuie să -i 

asigurăm un drum de acces pe lângă acest teren.  

Domnul consilier local Matache Emanoil: Cât a costat sistemul de 

supraveghere video? 

Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: A costat 1,1 miliarde de lei vechi. 

Domnul consilier local Matache Emanoil: Să se monteze în toate zonele 

vulnerabile, în special în locurile unde se aruncă gunoaie, la intrările și ieșirile din 

sate. 

Domnul consilier local Simion Vasile: Legat de stații de autobuz, să se 

monteze strict unde este necesar, coșurile de gunoi nu trebuiesc pentru că au fost 
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luate suficiente anul trecut, nu sunt necesare nici indicatoare rutiere și limitatoare 

de viteză. Mai propun ca la recepții să participe și consilierii locali și să vedem 

exact lucrările care se realizează. 

Domnul primar Petre Florin: Puteți participa oricând la recepții ca observatori. 

Domnul consilier local Simion Vasile: Putem să cerem și noi contractele în 

baza Legii 544/2001. 

Domnul primar Petre Florin: Vi se pun la dispoziție informațiile solicitate, 

conform legii. 

Domnul consilier local Trandafir –Pană Valeriu: Mi-au fost puse la dispoziție 

documentele solicitate pe bază de cerere, dar eu cred că este normal să ne puneți 

la dispoziție documentele și fără cerere. 

Domnul consilier local Bănică Ion: Legat de plata ziaristului și a ziarelor 

locale, am văzut că plătim 3000 lei/lună. 

Domnul primar Petre Florin: Se tipăresc un număr de 1000 de ziare care se 

distribuie cetățenilor comunei. 

Domnul consilier local Bănică Ion: Se pot tipări maxim 500 de exemplare. 

Domnul consilier local Simion Vasile: Am citit și eu ziarul și am văzut că se 

scrie multe probleme din alte localități. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Având în vedere că este prezent în sală 

și ziaristul, să spună și dumnealui opinia. 

Domnul consilier local Matache Emanoil: Eu cred că și poștărița poate să 

distribuie acest ziar prin comună. 

Domnul consilier local Trandafir –Pană Valeriu: În ziar scria ”anul 2” tipărit în 

2017, ceea ce înseamnă că acest ziar a început să fie tipărit din anul 2016. 

Domnul consilier local Pană Ion: În ședința trecută am discutat despre 

necesitatea plantării unor pomi în comună și nu am văzut nimic în buget legat de 

această problemă. 

Domnul primar Petre Florin: Se va face plantări de arbori în anul 2018 cu 

copii din școli și cu alte persoane, pe bază de voluntariat. 

Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: Sunt costuri prinse pentru 

planuri parcelare. 

Domnul primar Petre Florin: Este necesar a se face planurile parcelare pentru 

titlurile de proprietate și ca oamenii să poată înscrie tereburile în cartea funciară. 
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Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: Am văzut că s-au prins bani 

pentru proiectare la Sala de Sport. Nu se face de Compania de Investiții? 

Domnul primar Petre Florin: Sunt costuri legate de Planul Urbanistic Zonal pe 

care tocmai l-am aprobat în ședința trecută, avize și alte cheltuieli specifice, 

inclusiv pentru rețelele de utilități. 

D-ra contabil Niță Felicia: Sunt cheltuielile făcute pentru avize, planuri 

urbanistice și alte cheltuieli, așa cum spunea domnul primar. 

 Domnul președinte Gulianu Costel: Dacă nu mai sunt discuții, eu propun ca 

sumele existente în lista de investiții pentru coșurile de gunoi, indicatoare rutiere și 

limitatoare de viteză, să fie redistribuite pentru amenajarea centrului comunei, 

deoarece am văzut că nu s-au prins bani pentru acest obiectiv. Mai propun să se 

aloce bani la Asociația Sportivă Dragon Kempo, deoarece există copii talentați care 

au luat medalii importante. 

 Domnul consilier local Iancu Gheorghe –Adrian: Eu propun mai bine să 

facem locuințe sociale, nu să dăm bani pentru astfel de lucruri. 

 Domnul președinte Gulianu Costel: Copiii au luat locul 1 pe țară și trebuie să-i 

sprijinim. 

 Domnul consilier local Dumitru Dănuț: Și la asociația sportivă de fotbal sunt  

copii din Buftea. 

 Domnul primar Petre Florin: Se va analiza posibilitatea sprijinirii și a acestor 

copii, de aceea v-am transmis modelul contractului. 

 Domnul consilier local Pană Ion: Sunt prinși bani pentru marcaje? 

 Domnul primar Petre Florin: Sunt bani cuprinși în bugetul local. 

 Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Am observat că sunt bani prinși la 

religie, dar trebuie să ținem cont că în comună există și alte etnii și trebuie să-i 

ajutăm pe toți. 

 Domnul președinte Gulianu Costel: Mai sunt discuții pe marginea proiectului 

de buget local pe anul 2018 și estimări pentru perioada 2019-2021? 

Domnul consilier local Simion Vasile: Propun ca modificări la proiectul de 

buget, respectiv la lista de investiții, să se anuleze sumele alocate (total 70 mii lei) 

de la  indicatoare rutiere (40 mii lei), limitatoare vizeză (20 mii lei) și coșuri de gunoi 

(10 mii lei) și să fie alocați pentru modernizarea centrului comunei Crevedia (70 mii 

lei). 
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Având în vedere propunerea domnului Simion Vasile, domnul secretar Ghiță 

Ion a explicat procedura legală și a rugat să se întocmească amendamentul scris la 

proiectul de buget, arătând că dacă va fi aprobat de Consiliul local, va fi inclus în 

proiectul de buget.  

A fost luată o scurtă pauză, pentru întocmirea amendamentului.  

După completarea amendamentului care a fost semnat de către domnii 

consilieri locali Simion Vasile, Alecu Alexandru, Gulianu Costel, Trandafir-Pană 

Valeriu și doamna Minea-Iftimiu Adriana, a fost înmânat domnului președinte pentru 

prezentare și supunere la vot. 

Astfel, domnul președinte Gulianu Costel a prezentat amendamentul la 

proiectul de buget în sensul anulării sumei de 70 mii lei așa cum s-a propus, 

respectiv  de la  indicatoare rutiere (40 mii lei), limitatoare vizeză (20 mii lei) și coșuri 

de gunoi (10 mii lei) și alocarea aceleași sume de 70 mii lei pentru modernizarea 

centrului comunei Crevedia. În urma supunerii la vot deschis, acesta a fost aprobat 

cu 13 voturi și 1 abținere a domnului Bănică Ion. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Mai sunt discuții? Nemaifiind discuții, 

supun la vot deschis proiectul de hotărâre nr. 7/2018 privind aprobarea bugetului 

local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru perioada 2019-2021, 

incluzând și modificările aduse prin amendamentul aprobat anterior, consemnându-

se  aprobat cu 12 voturi pentru, 1 abținere a domnului Trandafir –Pană Valeriu și 1 

vot contra al domnului Bănică Ion. 

 

 

S-A TRECUT LA PCT. 2 AL ORDINII DE ZI – PROIECT DE 
HOTĂRÂRE PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURILOR EUROPENE PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE 

INVESTIŢII “C.N.I.” S.A.,  A AMPLASAMENTULUI ŞI ASIGURAREA 
CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE 
INVESTIŢII PROIECT PILOT- „SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
ȘCOLARĂ” DIN COMUNA CREVEDIA, JUDEŢUL DÂMBOVIȚA 

 

 

Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, 

expune  proiectul nr. 8/01.02.2018. 

Domnul secretar Ghiță Ion a dat citire proiectului de hotărâre și a explicat că 

acest obiectiv va fi realizat de către Compania Națională de Investiții, iar Consiliul 
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local pune la dispoziție terenul necesar, se obligă să asigure realizarea utilităților, a  

celerlalte obligații prezentate și să mențină destinația Sălii de Sport minim 15 ani. 

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 Gulianu Costel: Sunt discuții pe marginea proiectului de 

hotărâre? Nefiind discuții, supun la vot deschis proiectul de hotărâre, consemnându-

se aprobat cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenți (14 voturi pentru).  

 
 

DIVERSE 

 

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

Gulianu Costel  a declarat ședința închisă. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
DATA: 6 februarie 2018 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

  VÉáàxÄ ZâÄ|tÇâ VÉáàxÄ ZâÄ|tÇâ VÉáàxÄ ZâÄ|tÇâ VÉáàxÄ ZâÄ|tÇâ         SECRETARUL COMUNEI CREVEDIA  

              jr. \ÉÇ Z{|\ÉÇ Z{|\ÉÇ Z{|\ÉÇ Z{|àtàtàtàt                                   
L.S. 


