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Proces-verbal 
privind ședința extraordinară a Consiliului local  din  

data de 5 iulie  2018 
 
 
 

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, a fost 

convocat azi 5 iulie  2018, în ședință extraordinară. 

Convocarea Consiliului local s-a făcut prin dispoziţia nr. 213 din 

02.07.2018, cu următoarea ordine de zi: 

  
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului 

domeniului public al comunei Crevedia, județul Dâmbovița;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a 

obiectivului de investiții ”AMENAJARE PARCARE ȘCOALA DÂRZA”;  

 
Domnul secretar al comunei a asigurat convocarea Consiliului local  

cu invitaţia scrisă nr.7755/22.06.2018 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 10 consilieri locali. 
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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 Absent  

4.  COSTACHE CARMEN- NICOLETA Prezent  

5.  GULIANU COSTEL Absent  

6.  IANCU GHEORGHE-ADRIAN Prezent  

7.  ION COSTIN - GABRIEL Absent  

8.  JELOAICA IONUT Prezent  

9.  MATACHE EMANOIL Prezent 

10. MIHAILA MARIANA Absent  

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 anunțului nr. 8218/02.07.2018 și a procesului-verbal nr. 8219 din 

02.07.2018.   

Având în vedere lipsa de la ședință a doamnei Minea Iftimiu 

Adriana aleasă ca președinte de ședință pentru lunile iulie 2018-

septembrie 2018, secretarul comunei informează că potrivit  art. 47 alin. 

(3) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, este necesar a fi ales un președinte pentru ședința de astăzi 

05.07.2018, cu votul majorității membrilor prezenți. 

Astfel, domnul consilier local Simion Vasile propune ca președinte 

al ședinței de astăzi, pe domnul Trandafir Pană Valeriu. 
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S-a supus la vot deschis propunerea ca domnul Trandafir Pană 

Valeriu să fie președinte al ședinței de azi 05.07.2018, consemnându-se 

aprobat cu unanimitatea membrilor prezenți (10 voturi pentru). 

Domnul președinte Trandafir Pană Valeriu și domnul secretar 

Ghiță Ion au supus spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare 

(ședința ordinară) din data de  28 iunie 2018. 

În urma votului deschis, procesul-verbal al ședinței ordinare din data 

de 28.06.2018 a fost aprobat cu 10 voturi pentru (unanimitatea membrilor 

prezenți). 

În continuare, domnul președinte Trandafir Pană Valeriu solicită 

aprobarea ordinii de zi a ședinței. 

Domnul președinte Trandafir Pană Valeriu supune la vot ordinea 

de zi, conform dispoziției 213/02.07.2018 și invitației de ședință,  

consemnându-se aprobată cu 10 voturi pentru (unanimitatea membrilor 

prezenți). 

S-a trecut la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi. 

 
1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI 

COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI 
CREVEDIA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

 

Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț, prezintă proiectul de hotărâre 

nr.39/29.06.2018 și referatul de aprobare (expunerea de motive) nr. 

8148/29.06.2018 (20 poziții de drumuri pentru modificări și 12 

completări).  

 Domnul Bițan Gabriel, reprezentantul firmei SC Luf-Cad SRL care 

a efectuat măsurătorile cadastrale la drumuri a prezentat situația 

drumurilor măsurate.  

Domnul președinte Trandafir Pană Valeriu: Comisiile de 

specialitate rog să prezinte avizele la proiectul de hotărâre. 

Domnul Bănică Ion, președintele Comisiei de urbanism, prezintă  

avizul favorabil al comisiei. 
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Domnul Simion Vasile, președintele Comisiei economice 

(administrare a domeniului public, privat, etc.), prezintă  avizul favorabil 

al comisiei. 

Domnul Matache Emanoil, președintele Comisiei juridice, prezintă  

avizul favorabil al comisiei. 

          Domnul președinte Trandafir Pană Valeriu: Sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre? Dacă nu sunt discuții, supun la vot 

deschis proiectul de hotărâre.  

          În urma exprimării voturilor de către membrii Consiliului local, 

proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 10 voturi pentru (unanimitate a 

membrilor prezenți).  

 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND  APROBAREA  

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE 
INVESTIțII ”AMENAJARE PARCARE ȘCOALA DÂRZA” 

 
 

Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț în calitate de inițiator, prezintă 

pe scurt proiectul de hotărâre nr.40/02.07.2018 și referatul de aprobare 

(expunerea de motive) nr. 8215/02.07.2018.  

 Domnul președinte Trandafir Pană Valeriu: Comisiile de 

specialitate rog să prezinte avizele la proiectul de hotărâre. 

Domnul Vasile Simion, președintele Comisiei juridice, prezintă  

avizul favorabil al comisiei. 

Domnul Matache Emanoil, președintele Comisiei juridice, prezintă  

avizul favorabil al comisiei. 

Domnul Bănică Ion, președintele Comisiei de urbanism, etc, 

prezintă  avizul favorabil al comisiei. 

           Domnul președinte Trandafir Pană Valeriu: Sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre?  

          Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: Este necesar a fi aprobată 

documentația cât mai urgent, pentru a se realiza obiectivul până la 

începutul anului școlar.   
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              Domnul președinte Trandafir Pană Valeriu: Dacă nu mai sunt 

discuții, supun la vot deschis proiectul de hotărâre.  

          În urma exprimării voturilor de către membrii Consiliului local, 

proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 10 voturi pentru (unanimitate a 

membrilor prezenți).   

Având în vedere că au fost epuizate problemele de pe ordinea de zi, 

domnul președinte  Trandafir Pană Valeriu a declarat ședința închisă. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
DATA: 5 iulie 2018  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
        Trandafir Pană Valeriu 

SECRETARUL COMUNEI CREVEDIA  

                                                }ÜA }ÜA }ÜA }ÜA  Ghiță  Ion                                                                                                                                      
L.S. 


