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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA CREVEDIA 
CONSILIUL LOCAL  

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

Web: www.primariacrevedia.ro 
              Nr.  3848 din 29.03.2018  

 

 

 
Proces-verbal 

privind ședința ordinară a Consiliului local  din  
data de 29 martie 2018 

 
 

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, a fost 

convocat azi 29 martie 2018, în ședință ordinară. 

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

prin dispoziţia nr. 129 din 23.03.2018, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea sancțiunilor contravenționale 
stabilite prin Hotărârea Consiliului local nr. 16 din 28.02.2007 privind 
obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților 
economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei Crevedia; 

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din comuna 
Crevedia, județul Dâmbovița; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al 
comunei Crevedia, județul Dâmbovița;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei suprafețe de 
teren de la Școala Dârza, comuna Crevedia, județul Dâmbovița;  

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 
perioada aprilie 2018-iunie 2018;  

6. Raportul domnului Primar Petre Florin privind starea economică,  
socială și de mediu a comunei Crevedia, pe anul 2017;  

7. Diverse: 
• Adresele nr. 1032 și 1033 din 09.03.2018 și Decizia nr. 66/05.03.2018 ale 

Camerei de Conturi Dâmbovița; 
• Adresa nr. 773/21.02.2018 a Camerei de Conturi Dâmbovița; 
• Adresa nr. 5239/CT/07.03.2018 a Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară 

”Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deșeurilor Solide 
în Județul Dâmbovița” ca răspuns la adresa Primăriei nr. 924/01.03.2018; 

• Cererea nr. 3129/15.03.2018 a doamnei Spinache Mihaela;  
 

Domnul secretar al comunei a asigurat convocarea Consiliului local  

cu invitaţia scrisă nr. 3513 din 23.03.2018 înaintată fiecărui consilier 
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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 13 consilieri locali, lipsind doamna 
Minea-Iftimiu Adriana și domnul Ion Costin-Gabriel.    

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 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  

11. MINEA - IFTIMIU ADRIANA Absent  

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. 3515/23.03.2018.   

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

  - domnul primar Petre Florin;  

  - domnul secretar Ghiță Ion; 

  - cetățeni din localitate;  

Domnul președinte Gulianu Costel a declarat deschisă ședința 

Consiliului local. 
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Domnul președinte Gulianu Costel și domnul secretar Ghiță Ion au 

supus spre aprobare procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 

28.02.2018. 

Doamna consilier local Mihăilă Mariana arată că este bine să se 

detalieze mai mult discuțiile din Consiliul local. De asemenea, arată că nu 

a spus în ședință că este contra ca doamna Toader Laura să nu i se 

închirieze Căminul Cultural. 

Domnul secretar Ghiță Ion: În procesul-verbal nu este consemnat 

că doamna Mihăilă Mariana a fost contra să i se închirieze Căminul 

Cultural. 

În urma votului deschis, procesul-verbal al ședinței anterioare a 

fost aprobat cu unanimitate de vuturi.  

În continuare, domnul președinte Gulianu Costel a supus la vot 

ordinea de zi conform convocatorului, consemnându-se aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

Domnul consilier local Bănică Ion propune ca primul punct să fie 

dezbătut raportul domnului Primar Petre Florin privind starea economică,  

socială și de mediu a comunei Crevedia, pe anul 2017;  

S-a supus la vot deschis propunerea, consemnându-se aprobată în 

unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea ordinii de zi.  

 

1. RAPORTUL DOMNULUI PRIMAR PETRE FLORIN PRIVIND 
STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI 

CREVEDIA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
 

 

Odată cu convocarea Consiliului local, a fost transmis fiecărui 

consilier local și raportul nr. 3502/23.03.2018 al domnului primar Petre 

Florin, privind starea economică, socială și de mediu a comunei 

Crevedia, județul Dâmbovița. 

Domnul primar Petre Florin expune raportul și solicită dacă sunt 

discuții pe marginea acestuia. 
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Domnul președinte Gulianu Costel: Rog a se face discuții pe 

marginea raportului de activitate al domnului primar.  

Domnul consilier local Bănică Ion: Să se consemneze ce dorește 

fiecare consilier local.  

Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Nu se face referire în raport 

legat de exproprieri. 

Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: Nu se vorbește în 

raport despre activitatea Comisiei locale de Fond funciar și de terenurile 

puse în posesie.  

Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Trebuia făcut referire în 

primul rând la strategia locală de dezvoltare.  

Domnul primar Petre Florin: Strategia de dezvoltare este aprobată, 

modificată când a fost necesar a se depune cererea pentru autobuz, 

pentru unitățile școlare, respectiv școli și grădinițe, obiectivele sunt 

aprobate de Consiliul local, iar în raportul de activitate se face referire și 

la activitățile specifice pe compartimente.  

Domnul consilier local Trandafir –Pană Valeriu: Strategia trebuie să 

fie pe un termen lung de 20 de ani.  

Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: O strategie nu se poate face pe 

un termen de 20 ani pentru că se schimbă toate condițiile, inclusiv 

legislația, ci se face pe un termen mai scurt.  

Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: În strategie se 

consemnează ce se face pe termenul preconizat. 

Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Trebuie verificat în primul 

rând dacă se respectă strategia de dezvoltare.  

Domnul consilier local Simion Vasile: Obiectivele sunt trecute în 

strategie și în hotărârile adoptate de Consiliul local, inclusiv cea de 

aprobare a bugetului și a listei de investiții. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Obiectivele sunt prevăzute în 

strategia de dezvoltare, iar noi Consiliul local am aprobat lista de 

investiții cu lucrările ce sunt cuprinse și în raportul domnului primar.  

Doamna consilier local Mihăilă Mariana: În raportul domnului primar 

sunt trecute numai  parcuri.  
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Domnul consilier local Trandafir Pană-Valeriu: Parcul de la 

Samurcași are o valoare de 25 de miliarde de lei vechi, mi se pare o 

sumă foarte mare. 

Domnul primar Petre Florin: Valoarea parcului este de 14,8 miliarde 

de lei fără TVA, nu cea menționată de domnul Pană și are  printre lucrări 

și două terenuri sintetice, unul de tenis și unul de fotbal. 

 Domnul consilier local Bănică Ion: Ar fi foarte multe de discutat la 

acest punct. 

Domnul consilier local Tranfadir-Pană Valeriu: Legat de indicatoare, 

au valori de 10.000 lei, ce fel de indicatoare sunt? Nu sunt valori prea 

mari? 

Domnul viceprimar Jaloaica Ionuț: Acestea sunt TOTEM –uri, 

respectiv indicatoare la intrarea în localități, a nu se confunda cu 

indicatoarele rutiere, iar astfel de lucrări au aceste prețuri și nu cred că 

sunt prea scumpe. 

Domnul primar Petre Florin: Lucrările sunt făcute prin achiziții 

legale cu proceduri prin SEAP și nu sunt valori mari. 

Domnul consilier local Dumitru Dănuț: Astfel de lucrări costă, iar 

valoarea acestor indicatoare la intrările din localități nu sunt scumpe.  

Domnul președinte Gulianu Costel: Dacă nu mai discuții, propun a 

se lua act de acest raport.  

Astfel, Consiliul local a luat act de raportul nr. 3502/23.03.2018 al 

domnului primar Petre Florin, privind starea economică, socială și de 

mediu a comunei Crevedia, județul Dâmbovița. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Trecem la dezbaterea 

proiectelor de hotărâri. 

 

2. Proiect de hotărâre pentru actualizarea 
sancțiunilor contravenționale stabilite prin Hotărârea 
Consiliului local nr. 16 din 28.02.2007 privind 
obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor 
publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna 
gospodărire a comunei Crevedia 
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Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator al proiectului de 

hotărâre, prezintă proiectul nr. 20/23.03.2018 și expunerea de motive.  

Domnul secretar Ghiță Ion: Până la adoptarea unei hotărâri de 

către Consiliul local referitoare la gospodărirea localității, în baza 

Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 cu modificările și completările 

ulterioare, era necesar actualizarea cuantumului sancțiunilor 

contravenționale stabilite prin Hotărârea Consiliului local nr. 

16/28.02.2007. 

Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: Câte sancțiuni ori 

avertismente s-au dat în anul 2017? 

Domnul primar Petre Florin: S-a înștiințat populația și s-au dat o 

serie de sancțiuni în domeniul urbanismului.  

Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: Vom înștiința populația cu 

privire la obligațiile ce le are, iar sancțiunile vor fi aplicate dacă cetățenii 

nu respectă măsurile dispuse. 

Domnul consilier local Matache Emanoil: Este necesar să se aplice 

legea și să se dea și sancțiuni acolo unde nu se respectă, în special la cei 

ce aruncă deșeuri în zone nepermise și în alte situații. Să se avertizeze 

populația, iar dacă nu se vor aplica sancțiuni la cei ce nu respectă legea 

și măsurile stabilite, nu se va face nimic. 

Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Nu trebuie să se aplice 

sancțiunile de prima dată. Trebuie mai întâi înștiințată populația și numai 

dacă nu respectă, să se ia măsuri.  

Domnul consilier local Simion Vasile: Să se meargă prin comună cu 

înștiințări de către personalul de la compartimentul de mediu, domnul 

viceprimar și eventual și consilieri locali, pentru a se discuta cu cetățenii.  

Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: Din câte știu eu, 

intră în atribuțiile directe ale viceprimarului, așa scrie în dispoziția de 

delegare a atribuțiilor viceprimarului.  

Domnul consilier local Dumitru Dănuț: Cea mai mare problemă o 

constituie deversările din gospodării, în special pe șanțuri, fiind necesar 

cât mai urgent canalizare. 
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Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Nu putem să dăm amenzi 

atâta timp cât nu avem canalizare. 

Domnul primar Petre Florin: Nu se justifică să se deverseze pe 

șanțuri, fiecare are obligația de a avea fosă unde să deverseze.  

Domnul președinte Gulianu Costel: Dacă nu mai sunt discuții, rog a 

se prezenta rapoartele de avizare din partea comisiilor de specialitate.  

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 președinte Gulianu Costel: Mai sunt discuții pe marginea 

proiectului de hotărâre?  

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

consemnându-se aprobat cu 13 voturi pentru (unanimitatea membrilor 

prezenți). 

 
3.  Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor 

străzi din comuna Crevedia, județul Dâmbovița 
 

Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator al proiectului de 

hotărâre, prezintă  proiectul nr. 19/23.02.2018 și expunerea de motive.  

Aceste drumuri erau trecute ca drumuri de exploatare agricolă, însă fiind 

în intravilan unde sunt construite și locuințe, se atribuie denumiri pentru 

a putea fi clasificate și modernizate. 

 Domnul președinte Gulianu Costel: Rog a se face dezbateri pe 

marginea proiectului de hotărâre.  

Doamna consilier local Costache Carmen-Nicoleta: Pot fi modificate 

denumirile străzilor? 

Domnul secretar Ghiță Ion: Se pot face modificări asupra denumirii 

străzilor, în special acolo unde sunt mai multe sectoare de drum cu 

aceleași denumiri, pentru că s-a constatat astfel de situații și se crează 

confuzii cu privire la aceste drumuri. Este recomandat ca fiecare drum și 

sector de drum să aibe denumire proprie.  



Pag. 8/17 

Domnul președinte Gulianu Costel: Este necesar a se face o serie 

de modificări la denumirile unor drumuri deoarece au aceleași denumiri și 

nu este bine. 

 Domnul primar Petre Florin a explicat care sunt acestea sectoare 

de drum, pe fiecare sat.  

Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Eu cred că nu este bine 

denumirea strada ”CAP-ului”, corect putea fi strada ”Dorobanți”.  

Domnul primar Petre Florin: Așa sunt cunoscute denumirile acestor 

străzi, a fost CAP-ul și toată lumea o cunoaște în acest fel. 

Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: Oamenii o cunosc sub această 

denumire de strada ”CAP-ului”.  

Domnul consilier local Matache Emanoil: De ce se numește strada 

”GOJI”?  

Domnul primar Petre Florin: Sunt denumiri distincte față de cele 

existente și au legătură cu diverse activități din fiecare zonă. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Rog a se prezenta avizele 

comisiilor de specialitate. 

Domnul Simion Vasile, președintele Comisiei economice prezintă 

avizul favorabil al comisiei. 

Domnul Matache Emanoil, președintele comisiei juridice, prezintă 

avizul favorabil al comisiei. 

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

asemenea prezintă avizul favorabil al comisiei. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Mai există discuții? Nefiind alte 

discuții, supun la vot proiectul de hotărâre, consemnându-se aprobat cu 

unanimitete de voturi a membrilor prezenți (13 voturi pentru).   

 

4.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului 
domeniului public al comunei Crevedia, județul 

Dâmbovița 
 

Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator, expune  proiectul 

de hotărâre nr. 22/23.03.2018 și expunerea de motive. 
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Domnul Simion Vasile, președintele Comisiei economice prezintă 

avizul favorabil al comisiei. 

Domnul Bănică Ion, președintele Comisiei de urbanism, prezintă 

avizul nefavorabil al comisiei. 

Domnul Matache Emanuel, președintele Comisiei juridice prezintă 

avizul favorabil al comisiei. 

Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Comisia a dat aviz 

nefavorabil, deoarece nu a avut toate datele necesare.  

Domnul secretar Ghiță Ion: Dacă erau neclarități, membrii comisiei 

puteau să solicite orice informație la compartimentele de specialitate, nici 

un funcționar nu ar fi refuzat a vă pune la dispoziție informațiile 

solicitate, iar ieri personalul primăriei a fost în primărie până la orele 

18,00.  

Domnul primar Petre Florin: Terenul este în pct. ”Poliție”, s-au unit 

cele 3 poziții din inventarul domeniului public, deoarece construcțiile au 

fost demolate și dezafectate, fiind doar terenul și baraca metalică 

demontabilă a firmei Bili Marketing Com SRL care a cumpărat de la 

Federalcoop și care nu a înscris-o la taxe și impozite, nu a plătit impozit 

pentru ea, fiind necesar a  fi evacuați de pe acest teren.  

Domnul consilier local Pană Ion: Legat de schiță, o să ne judecăm 

probabil cu colonelul Tănase Constantin și cu Celeapcă Gheorghe că nu 

le-am lăsat drum de acces. 

Domnul primar Petre Florin: Cei doi au drum de acces la 

proprietățile lor.  

Domnul președinte Gulianu Costel: Mai există discuții pe marginea 

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

proiectul de hotărâre, consemnându-se aprobat cu 12 voturi pentru și 1 

abținere a domnului Bănică Ion. 

  

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării 
unei suprafețe de teren de la Școala Dârza, comuna 

Crevedia, județul Dâmbovița 
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Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator, expune  proiectul 

de hotărâre nr. 21/23.03.2018 și expunerea de motive. 

Domnul Simion Vasile, președintele Comisiei economice prezintă 

avizul favorabil al comisiei. 

Domnul Bănică Ion, președintele Comisiei de urbanism, prezintă 

avizul nefavorabil al comisiei. 

Domnul Matache Emanuel, președintele Comisiei juridice prezintă 

avizul favorabil al comisiei. 

Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Am dat aviz nefavorabil 

pentru că nu am primit schița terenului la convocarea Consiliului local. 

Schița am primit-o astăzi.  

Domnul secretar Ghiță Ion: Schița terenului a fost primită ieri de la 

firma SC Luf-Cad, ca urmare a corecției vecinătăților, de aceea vi s-a 

transmis astăzi. Informațiile suplimentare le putea obține oricine dacă se 

prezenta la sediul Primăriei ori solicita inclusiv  telefonic aceste informații.  

Domnul primar Petre Florin: Pe terenul dezmembrat de 1919 mp 

din totalul de 8362 mp la școala Dârza, se amenajează un părculeț (loc 

de joacă pentru copii).  

Domnul președinte Gulianu Costel: Mai sunt discuții? Nemaifiind 

alte discuții, supun la vot deschis proiectul de hotărâre, consemnându-se 

aprobat cu 12 voturi pentru și 1 abținere a domnului Bănică Ion.  

  

6.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de 
ședință pentru perioada aprilie 2018-iunie 2018 
 

 

Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator, expune  proiectul 

de hotărâre nr. 23/23.03.2018 și expunerea de motive. 

Domnul Matache Emanuel, președintele Comisiei juridice prezintă 

avizul favorabil al comisiei.  

Au fost făcute următoarele propuneri pentru alegerea președintelui 

de ședință pentru lunile aprilie –iunie 2018. 
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Doamna Mihalache Mariana propune pe domnul Trandafir-Pană 

Valeriu. 

Domnul Jeloaica Ionuț propune pe doamna Costache Carmen-

Nicoleta. 

Domnul președinte Gulianu Costel a  supus la vot deschis  prima 

propunere de președinte de ședință a domnului Tandafir-Pană Valeriu, 

consemnându-se 7 voturi pentru (Gulianu Costel, Vasile Simion, 

Trandafir-Pană Valeriu, Mihăilă Mariana, Pană Ion, Bănică Ion și Iancu 

Gheorghe-Adrian) .  

În continuare, domnul președinte Gulianu Costel a supus la vot 

deschis propunerea de președinte de ședință a doamnei Costache 

Carmen-Nicoleta, consemându-se 8 voturi pentru (Vasile Simion, Jeloaica 

Ionuț, Costache Carmen-Nicoleta, Dumitru Ionuț, Matache Emanoil, 

Vasilescu Mircea, Gulianu Costel, Alecu Alexandru). 

Față de rezultatul votului, domnul președinte Gulianu Costel 

anunță ca ales președinte de ședință pentru lunile aprilie 2018- iunie 

2018, pe doamna Costache Carmen-Nicoleta cu 8 voturi pentru.  

 

S-A TRECUT LA DIVERSE  

 

 

Domnul secretar Ghiță Ion a prezentat adresele nr. 1032 și 1033 

din 09.03.2018 ale Camerei de Conturi Dâmbovița și decizia de 

prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia 

nr. 39/02.11.2016. De asemenea a prezentat și adresa 773 din 

21.02.2018 a Camerei de Conturi Dâmbovița. 

Domnul consilier local Trandafir Pană-Valeriu: Nu am putut accesa 

raportul Curții de Conturi de care face vorbire în adresa 773/21.02.2018, 

site-ul nefiind funcțional. 

În continuare, domnul secretar Ghiță Ion a prezentat răspunsul 

nr.3239/CT/07.03.2018 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deșeurilor 

Solide în Județul Dâmbovița”. 
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Domnul consilier local Simion Vasile: Eu propun ca cetățenii din 

comuna Crevedia să plătească taxa de habitat în raport de numărul de 

pubele alocate de această asociație. 

Domnul primar Petre Florin: Noi suntem membrii ai acestei asociații 

și răspundem. Ca exemplu, orașul Titu a ieșit din asociație, însă au fost 

obligați să plătească daune, iar asociația are datorii de 20 de miliarde de 

lei și noi răspundem ca și ceilalți membrii și întreaga asociație de toate 

datoriile asociației.  

Domnul președinte Gulianu Costel: Nu există soluția de a nu plăti 

taxa de salubrizare, pentru că oricum ne obligă și nu avem încotro. 

În continuare, domnul secretar Ghiță Ion a prezentat cererea nr. 

3129/15.03.2018 a doamnei Spinache Mihalela, de a se pune la dispoziție 

Căminul Cultural din Crevedia, pentru a se instrui copiii voluntar.  

Având în vedere participarea doamnei Toader Laura, aceasta a 

prezentat răspunsul legat de închirierea Căminului Cultural.  

Domnul presedinte Gulianu Costel: În Consiliul Local s-a stabilit a 

se da răspuns. 

Domnul Vasile Simion, consilier local: Vă rog să precizați dacă se 

solicită venituri din această activitate? 

Doamna Toader Laura: Nimic nu este gratis, deși nu m-am gândit 

dacă voi percepe taxă. 

Doamna Mihailă Mariana, consilier local: Există înființat ”Ansamblul 

Ghiocelul”. 

Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: Pentru închirierea spatiului 

duminica la Căminul Cultural, trebuie să supravegheze o persoană în mod 

special. Când ați avut spațiul alocat gratuit, ați perceput taxă la copii? 

Doamna Toader Laura: Data trecută s-a încasat 100 lei/copil. 

Domnul Matache Emanoil, consilier local: Data trecută 

dumneavoastră ați spus că nu luați taxă. 

Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: Dumneavoastră trebuie să aveți 

și calificare în domeniu ca instructor de dans. 

Doamna Toader Laura: Nu am cursuri de intructor de dans, însă am 

facultate de actorie și alte cursuri. 
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Domnul președinte Gulianu Costel: Cel mai corect este să se pună 

la dispoziție gratuit sala de la Crețulești (Samurcași) unde se țin și cursuri 

de karate. 

Doamna Toader Laura: nu sunt de acord cu acel spațiu. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Aceeași soluție propun să se 

adopte și în cazul doamnei Spinache Mihaela. 

Doamna Mihailă Mariana consilier local: Să se discute și să se 

asigure accesul la toaletă a copiilor, pentru că d-na doctor Prisecaru are 

încuiată toaleta. 

Domnul primar Petre Florin: Din câte știu eu, grupul sanitar este 

deschis și accesibil copiilor. 

Doamna Toader Laura: Eu personal nu sunt de acord cu astfel de 

cursuri de karate pentru că promovează violența. 

Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: Din atelierul de pictură pe care l-

ați avut în trecut, ați valorificat picturile copiilor? 

Domnul Trandafir-Pană Valeriu, consilier local: Nu cred că este 

cazul să discutăm despre problemele campaniei electorale. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Din activitatea dumneavostră 

doamna Toader,  aveți câștigat vreun premiu cu copiii? 

Doamna Toader Laura: Nu. 

Referitor la cererea doamnei Spinache Mihaela, s-a stabilit a se da 

răspuns similar ca și doamnei Toader Laura iar dacă dorește să 

desfășoare cursuri de dans cu copii, se asigură spațiu gratuit în satul 

Samurcași. 

Domnul Simion Vasile consilier local: Referitor la pubele, avem 

plătit avocat și trebuie să ne reprezinte pentru a clarifica cu ADI 

SALUBRIZARE pentru a asigura tuturor cetățenilor pubele, dacă nu, să 

plătească doar cei care au primit pubele. 

Domnul Trandafir-Pană Valeriu, consilier local: Propun să luăm 

pubele din banii primăriei. 

Domnul primar Petre Florin: Asociația are datorii de 20 miliarde lei 

vechi, iar noi suntem membrii și dacă nu au bani să asigure pubele la 
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toată localitatea, nu înseamnă că nu trebuie să plătească taxa de habitat, 

pentru că i se asigură serviciul de salubrizare. 

Domnul Trandafir-Pană Valeriu, consilier local: Doamna avocat să 

consulte documentele de constituire a asociației. De asemenea să 

prezinte Consiliului Local rapoartele de activitate. 

Domnul primar Pere Florin: Rapoartele de activitate sunt depuse la 

contabilitate, domnișoara avocat și-a îndeplinit atribuțiile stabilite prin 

contract. În ceea ce privește ieșire din asociație ca membru, dacă se va 

lua o astfel de hotărâre, trebuie să plătim daune potrivit statutului. 

Domnul Simion Vasile, consilier local: Avem avocat și consider că 

trebuie să ne reprezinte pentru a ne ajuta în relația cu ADI 

SALUBRIZARE. 

Domnul Gulianu Costel, președinte: Duntem membri în asociație și 

răspundem conform statutului. 

Domnul Matache Emanoil, consilier loocal: La ultima deszăpezire, 

au fost lăsați bulgări mari pe jumătate drumului în satul Cocani și a 

afectat circulația rutieră. Pe viitor propun să nu se mai facă contracte cu 

taxe de staționare. 

Domnul primar Petre Florin: Contractul a expirat pe 15.03.2018 iar 

ultima intervenție a fost făcută fară plată, nici un operator nu încheie 

contract fără taxă de staționare. 

Domnul Simion Vasile, consilier local: La Niculești există spațiu 

amenajat pentru utilajele de deszăpezire. 

Domnul Bănică Ion, consiler local: Sunt probleme cu câinii 

comunitari  pe drumul Dârzei în punctul ”Chinezul”. Pentru resturile 

vegetale propun să se facă un contract pentru a fi adunate. O altă 

propunere ar fi legată de plantarea pomilor în localitate. 

Domnul primar Petre Florin: Pomii vor fi plantați pe bază de 

voluntariat.  

Domnul Banică Ion, consilier local: La sediul Primăriei să se 

monteze o cutie în care cetățenii să depună propuneri și sugestii. Din 

anul 1981 de când Crevedia a trecut de județul Dâmbovița, nu prea 

merge bine și dacă este posibil și în ce condiții se poate trece de Ilfov? 
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Domnul secretar Ghiță Ion: o astfel de arondare administrativă se 

face numai prin lege, după organizarea unui referendum local, lucru 

foarte greu de realizat, poate în baza unei noi reorganizări administrativ-

teritoriale.  

Domnul Pană Ion, consilier local: Între magazinele ”Profi” și ”Mega 

Image” există un canal de scurgere înfundat și afectează pe domnul 

Oancea Ion (Chinezul) și necesită luarea măsurilor de curățare. Până la 

intrarea în Buftea există o stradă pe care trebuie pus pietriș. Când s-a 

aprobat majorarea salarială trebuia avut în vedere si bibliotecara și 

promovarea acesteia, deoarece din discuțiile purtate cu aceasta, rezultă 

că nu a fost promovată în grad din anul 2010. 

Domnul secretar Ghiță Ion: De la 01.01.2018 a fost făcută 

majorarea salarială, iar legat de promovare o să se verifice dosarul 

profesional și vor fi făcute demersurile necesare, dacă sunt întrunite 

condițiile prevăzute de lege. 

Doamna Mariana Mihăilă, consilier local: Legat de problema câinilor 

comunitari, există foarte mulți pe strada Combinatului în punctul 

”Avicola” și necesită a fi luate măsuri, propun chiar să facem adăposturi. 

Domnul primar Petre Florin: Pentru a crea serviciu specializat si 

adăposturi pentru câini sunt costuri foarte mari. 

Doamna Mariana Mihăilă, consilier local: Firmele de consultanță pe 

toate domeniile să facă rapoarte și să fie prezentate în Consiliul Local. S-

au făcut o serie de achiziții și nu s-a înștiințat  și Consiliul Local. 

Domnul primar Petre Florin: Lista de investiții a fost aprobată de 

Consiliul local și toate informațiile legate de achiziții pot fi obținute de 

orice persoană, cu atât mai mult de consilierii locali.  

Domnul Simion Vasile, consilier local: Propun ca din partea 

Consiliului Local să se delege un reprezentant pentru a nu mai exista 

suspiciuni la încheierea contractelor de achiziții publice precum și la 

recepția lucrărilor publice. 

Doamna Mariana Mihăilă, consilier local: În ziarul local al Primăriei 

care are doar 4 pagini și acelaș preț cu altele care au 8 pagini, nu se 

promovează comuna Crevedia ori instituțiile acesteia (școlile, grădinițele 
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etc) motiv pentru care propun rezilierea contractului cu acest ziarist, dacă 

nu, o să sesizez Curtea de Conturi. La ședința cu bugetul a postat o poză 

care nu ne reprezintă, iar un ziarist trebuie să promoveze comuna. 

Domnul Trandafir-Pană Valeriu, consilier local: În anul 2017 când s-

a aprobat bugetul consilierii locali, nu au avut documentele legate de 

buget in afara domnului Simion Vasile. În ziarul comunei Crevedia se face 

reclamă la o firmă privată din localitatea Mogoșoaia. 

Domnul primar Petre Florin: Fiecare consilier local poate lua 

legătura cu ziaristul și să propună diverse teme și articole sau fiecare 

formatiune politică poate propune câte o pagină din ziar. 

Domnul Trandafir-Pană Valeriu, consilier local: Dacă secretarul 

comunei este plătit pentru orele suplimentare?  

Domnul secretar Ghită Ion: Nu se plătesc ore suplimentare. 

Domnul Trandafir-Pană Valeriu, consilier local: Legat de terenul 

unde are casa domnul consiler Gulianu Costel, dacă a fost împroprietărit 

de actualul primar? 

Domnul președinte Gulianu Costel: Terenul este dobândit din anul 

2011 și nu are legătură cu actualul primar, prezentând și documente în 

acest sens. 

Domnul președinte Gulianu Costel: La blocuri, oamenii au o fosă 

construită pe terenul unui cetățean și sunt probleme cu golirea acesteia. 

După realizarea canalizării, oameni întreabă care sunt costurile de 

branșare. 

Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: Vor fi costuri strict legate de 

racordare și nu vor fi costuri mari. 

Domnul primar Petre Florin: RAJA o să facă lucrările de racordare, 

costurile nu o să fie mari, iar cetățenii o să plătească doar ce deversează. 

S-a licitat lucrarea pentru apă și canalizare, din câte am fost informat au 

fost o serie de contestații, însă sperăm ca lucrarea să înceapă în anul 

2018. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Pe viitor propun să se aibe în 

vedere modificarea denumirii străzii ”Dealu Mare” pentru că este formată 

din mai multe porțiuni de drumuri (segmente) și se creează confuzie. 
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Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: pentru aceste sectoare de drum, 

este bine ca cetățenii să fie de acord în scris, pentru a nu se crea 

probleme legate de schimbarea documentelor de identitate. 

Domnul președinte Gulianu Costel: Legat de ziarist, să-i dăm temă 

de lucru astfel pentru fiecare formațiune politică să fie alocată câte o 

pagină. 

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

președinte Gulianu Costel a declarat ședința închisă. 
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