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Nr. 2378 din 28.02.2018

Proces-verbal
privind ședința ordinară a Consiliului local din
data de 28 februarie 2018

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, a fost
convocat azi 28 februarie 2018, în ședință ordinară.
Convocarea Consiliului local s-a făcut de domnul primar Petre Florin
prin dispoziţia nr. 113 din 23.02.2018, cu următoarea ordine de zi:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru ”Construire
zonă comercială – Hypermarket, construire zonă rezidențială, construire branșamente
rețele utilități publice, amenajare acces rutier, organizare șantier”, beneficiar SC
Comnord SA;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 7/6.02.2018
privind aprobarea bugetului local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița pe anul
2018 și estimări pentru perioada 2019-2021;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
al compartimentului de asistență socială la nivelul comunei Crevedia, județul
Dâmbovița ;
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 8/06.02.20148
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
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;
Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii Proiect tip - „Sală de Sport Școlară” din localitatea Crevedia, judeţul
Dâmbovița;
Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență familiei Enescu
Silviu-Mihai și Enescu Aurica din comuna Crevedia, sat Cocani, județul Dâmbovița;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit și a
indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în comuna Crevedia și a
alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă ”Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A.
Constanța în perioada 2014-2020”;
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Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației comunei Crevedia la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării,
Prelucrării Deşeurilor Solide în Judeţul Dâmboviţa, pentru anul 2018;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1- Grila de salarizare aprobata prin
HCL nr. 31/31.07.2017- privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit
din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Crevedia, judetul Dambovita, modificată prin HCL nr. 56/30.10.2017;
10. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune încheiat în data de
02.12.1997 între Primăria comunei Crevedia și SC Stellina Prod Com SRL;
11. Diverse (Cerere nr. 1189/31.01.2018 a domnului Gheorghe Valeriu; Cerere nr.
1750/13.02.2018 a doamnei Laura Toader, petițiile nr.6/31.01.2018, nr.
8/08.02.2018, cerere nr. 2147/22.02.2018 a Parohiei Crevedia-Lac);
8.

Asigurarea convocării a fost făcută de către domnul secretar al
localităţii cu invitaţia scrisă nr. 2222 din 23.02.2018 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 toți cei 15 consilieri locali
Lista membrilor Consiliului local:
Nr.crt. NUME si PRENUME CONSILIER LOCAL Prezența
(ordine alfabetică)
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

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. 2224/23.02.2018.
Pe lângă doamnele/domnii consilieri locali, la şedinţă participă şi:
- domnul primar Petre Florin;
- domnul secretar Ghiță Ion;
- d-ra Niță Felicia, expert în cadrul Biroului FinanciarContabil;
- doamna prof. Teodorescu Anca-Mihaela, director în cadrul
Școlii Gimnaziale Crevedia.
Domnul președinte Gulianu Costel a declarat deschisă ședința
Consiliului local.
Domnul președinte Gulianu Costel: Având în vedere participarea
doamnei directoare a Școlii gimnaziale Crevedia, prof. Teodorescu Anca
Mihaela, propun ca doamna director să prezinte problemele pentru care
participă, după care vom discuta proiectele ordinii de zi. A supus la vot
propunerea, fiind adoptată cu 15 voturi pentru (unanimitate).
Doamna Teodoreescu Anca Mihaela: Legat de Sala de Sport, în
baza Legii nr. 1/2011 a educației, necesită acordul Consiliului de
Administrație

al

Școlii și avizul

Inspectoratului Școlar

Dâmbovița,

deoarece se schimbă baza materială a școlii. Terenul este tot de 7318
mp, iar Hotărârea Consiliului local nr. 3/2018 afectează terenul școlii.
Domnul primar Petre Florin: Nu se predă tot terenul de 7318 mp la
”CNI” SA pentru Sala de Sport, ci doar 2397 mp, fără a afecta terenul
școlii, în plus, Sala de Sport este a Școlii, este un obiectiv școlar, nu se
schimbă nimic din baza materială.
Doamna director Teodorescu Anca-Mihaela: Legat de bursele pe
care le poate acorda școala, vă depunem și o adresă legată de acordarea
burselor de studiu.
Domnul președinte Gulianu Costel: Bursele de merit ridică nivelul
de studii. Din păcate, mulți părinți și-au dus copiii la Buftea și trebuie
făcut mai mult de către cadrele didactice pentru a menține copiii în
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Crevedia. Unii profesori trebuie să se implice mai mult cu copiii, nu doar
pentru cei care fac medidații.
Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: Ce note au fost la
capacitate?
Doamna consilier local Minea-Iftimiu Adriana: Au fost rezultate
bune la capacitate.
Doamna consilier local Mihăilă Mariana: S-a ridicat nivelul elevilor
dacă s-au dat burse?
Doamna director Teodorescu Anca-Mihaela: S-a ridicat nivelul. Nu
doar notele la capacitate sunt importante. Nici un părinte nu a venit sămi ceară lucrările vreunui elev, deși putea să o facă. Se vorbește că
profesorii la Crevedia sunt mai severi și dau note mici, dar profesorii
acordă notele în funcție de rezultatele elevilor la lucrări.
Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: De ce nu vor cadrele
didactice să se monteze camere de luat vederi în școli?
Doamna director Teodorescu Anca-Mihaela: Nu s-a făcut un studiu
în școală, dar trebuie să întrebăm și cadrele didactice.
Domnul

președinte

Gulianu

Costel:

Este

necesar

montarea

camerelor de supraveghere, deoarece se responsabilizează atât elevii cât
și cadrele didactice și nu înțeleg reticența unor cadre didactice pentru
montarea acestor camere. Trebuie să discutăm și în Consiliul de
Administrație al școlii și să se ia o hotărâre.
Domnul consilier local Simion Vasile: Poate se oprește și exodul
copiilor către Buftea. Există discuții legate de capacitatea unor cadre
didactice, părinții vorbesc între ei, de calitățile lor.
Domnul președinte Gulianu Costel: Noi Consiliul local, Primăria am
pornit o politică de sprijin și îmbunătățire a condițiilor din școli și dorim a
atrage cât mai mulți copii în Crevedia, nu să plece la Buftea, iar cadrele
didactice trebuie să se implice mai mult pentru calitatea actului
aducațional.
Doamna director Teodorescu Anca-Mihaela: Avem și un caz al unui
copil venit de la Buftea la Crevedia.
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Domnul președinte Gulianu Costel: De la grădiniță se cooptează
copiii și trebuie să existe o selecție a cadrelor didactice după criterii de
competență.
Doamna director

Teodorescu Anca-Mihaela: Nu școala angajează

personalul, ci Inspectoratrul Școlar Dâmbovița, noi nu avem competență
în acest sens.
Domnul secretar Ghiță Ion: Legea 1/2011, prevede o serie de
competențe ale școlii legat de angajarea personalului (art. 97).
Doamna director Teodorescu Anca-Mihaela: Se aplică normele de
aplicare.
Doamna consilier local Costache Carmen-Nicoleta: Nu avem noi
dreptul de a analiza competența unor cadre didactice, odată veniți pe
posturi, cadrele didactice știu cum să-și facă treaba.
Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: părinții au diferite
opinii legate de unele cadre didactice și este normal să se discute și cu
părinții.
Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Din păcate ne lipsește
promovarea.
Domnul președinte Gulianu Costel: Noi promovăm inclusiv cadrele
didactice, dar ne dorim ca și acestea să manifeste interesul cuvenit
copiilor. Ar trebui ca și profesorii să discute cu toți copiii la fel, indiferent
dacă fac meditații sau nu.
Domnul consilier local Simion Vasile: Trebuie să existe un consens
între toate părțile, de aceea este bine să se discute la toate nivelurile
aceste probleme.
Doamna consilier local Minea-Iftimiu Adriana: Există copii de la
Buftea care sunt meditați de profesori din Crevedia.
Doamna director Teodorescu Anca-Mihaela: Vom face ședințe unde
să participe conducerea Primăriei, Consiliul local, conducerea Școlii și
cadre didactice. Având în vedere că avem un număr mare de navetiști
(150 copii), trebuie găsit o soluție pentru încă

un microbuz plătit din

banii celui existent, deoarece timpii actuali de așteptare foarte mari. Mai
sunt probleme cu însoțirea copiilor în microbuzul închiriat și propun să fie
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însoțiți de personalul de pază existent, cadrele didactice nu asigură
însoțirea copiilor.
Domnul

consilier

local

Trandafir-Pană

Valeriu:

Trebuie

să

responsabilizăm și părinții.
Domnul consilier local Simion Vasile: Cam la câte cadre didactice se
decontează naveta?
Doamna director Teodorescu Anca-Mihaela: Se decontează naveta
la 12 cadre didactice. Vă informez că la grădinițele Cocani și Crevedia, nu
se

primește

certificat

de

conformitate,

având

unele

probleme

(împrejmuire și altele).
În

continuare,

domnul

președinte

Gulianu

Costel

a

solicitat

discutarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței.
Domnul secretar Ghiță Ion și domnul președinte Gulianu Costel au
supus la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de
06.02.2018, 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.

PCT. 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
Urbanism

Zonal

Hypermarket,

pentru

construire

”Construire
zonă

zonă

comercială

rezidențială,

–

construire

branșamente rețele utilități publice, amenajare acces rutier,
organizare șantier”, beneficiar SC Comnord SA

Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator al proiectului de
hotărâre, expune pe scurt proiectul nr. 3/12.01.2018 și expunerea de
motive.
Domnul secretar Ghiță Ioa a prezentat proiectul de hotărâre.
Domnul Simion Vasile, președintele Comisiei economice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Domnul Matache Emanoil, președintele comisie juridice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
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Domnul Bănică Ion, președintele comisiei de urbanism prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Domnul președinte Gulianu Costel: Există 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 (15 voturi pentru).

S-A TRECUT LA PCT. 2 AL ORDINII DE ZI – modificarea Hotărârii
Consiliului local nr. 7/6.02.2018 privind aprobarea bugetului local
al comunei Crevedia, județul Dâmbovița pe anul 2018 și estimări
pentru perioada 2019-2021
Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator al proiectului de
hotărâre, expune proiectul nr. 18/23.02.2018 și expunerea de motive.
Domnul președinte Gulianu Costel dă cuvântul d-rei Niță Felicia, în
funcția de expert în cadrul biroului financiar-contabil.
D-ra Niță Felicia: După aprobarea bugetului local în ședința din
data de 6.02.2018, s-a primit adresă de la SC Raja SA Constanța că
trebuie să avem prevăzut în bugetul local pe anul 2018, suma de
362.296 euro fără TVA ce reprezintă contribuția comunei Crevedia (2%)
din valoarea investiției pentru rețelele de apă și canal ce urmează a se
realiza în comuna Crevedia. Având în vedere importanța și urgența
acestei investiții, s-a făcut modificarea corespunzătoare a bugetului local
în acest sens.
Domnul consilier local Matache Emanoil: Să ne spuneți de unde se
iau acești bani.
D-ra Niță Felicia: Banii se iau din excedentul bugetar. Secțiunea de
dezvoltare se majorează cu această sumă.
Domnul primar Petre Florin: Am discutat cu cei de la RAJA.
Important este să ne angajăm că prevedem acești bani în bugetul local
pe anul 2018 și să ne asumăm această obligație.
Domnul consilier local Bănică Ion: De ce trebuie să le plătim
această sumă, de unde știm că se duce în contul lor?
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Domnul consilier local Simion Vasile: Banii se dau în contul RAJA,
suma este de 362.296 euro fără TVA și reprezintă cota noastră de
contribuție de 2% din valoarea proiectului, la care ne-am angajat.
Domnul primar Petre Florin: Din discuțiile purtate cu cei de la
RAJA, proiectul este în curs de elaborare și sperăm să înceapă investiția
în acest an.
Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Tot ce se întâmplă este la
cei de la RAJA. Ei fac licitația, contractul și execuția, noi știam doar dacă
implementam proiectul să în realizăm cum au făcut alte localități, această
activitate este acum delegată către RAJA.
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 12 voturi pentru și 3 abțineri ale domnilor
Bănică Ion, Trandafir-Pană Valeriu și Ion Costin Gabiriel.
S-A TRECUT LA PCT. 3 AL ORDINII DE ZI – Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
compartimentului de asistență socială la nivelul comunei
Crevedia, județul Dâmbovița
Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator al proiectului de
hotărâre, expune proiectul nr. 10/23.02.2018 și expunerea de motive.
Domnul Simion Vasile, președintele Comisiei economice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Domnul secretar Ghiță Ion: Este un Regulament stabilit în baza
Hotărârii Guvernului nr. 797/2017.
Domnul președinte Gulianu Costel: Există discuții? Nefiind discuții,
supun

la

vot

proiectul

de

hotărâre, consemnându-se aprobat cu

unanimitete de voturi a membrilor prezenți (15 voturi pentru).
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S-A TRECUT LA PCT. 4 AL ORDINII DE ZI – Proiect de hotărâre
privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 8/06.02.2018
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice 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. 11/23.02.2018 și expunerea de motive.
Domnul Bănică Ion, președintele Comisiei de urbanism, prezintă
avizul favorabil al comisiei cu 4 voturi pentru.
Domnul Matache Emanuel, președintele Comisiei juridice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Domnul secretar Ghiță Ion: În urma măsurătorii, a rezultat
suprafața de 2397 mp necesară pentru Sala de Sport Școlară, teren ce se
predă în folosință la CNI SA pentru realizarea acesteia, fiind un obiectiv
pentru școală.
Domnul consilier local Bănică Ion: De ce a fost inițial trecută
suprafața de 7318 mp?
Domnul primar Petre Florin: S-a făcut măsurătoarea doar pentru
Sala de Sport, având intrare separată și a rezultat această suprafață de
2397 mp, tocmai pentru a nu afecta terebul școlii, deși este dat în
folosință doar pe perioada execuției lucrărilor și pentru execuția acestora.
Domnul consilier local Bănică Ion: Eu nu sunt de acord, să-și
asume cine a greșit.
Domnul președinte Gulianu Costel: Mai există discuții pe marginea
proiectului de hotărâre? Nefiind alte discuții, supun la vot proiectul de
hotărâre, consemnându-se aprobat cu 14 voturi pentru și 1 abținere a
domnului Bănică Ion.
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S-A TRECUT LA PCT. 5 AL ORDINII DE ZI – Proiect de hotărâre
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în
vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Sală de
Sport Școlară” din localitatea Crevedia, judeţul Dâmbovița

Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator al proiectului de
hotărâre, expune proiectul nr. 12/23.02.2018 și expunerea de motive.
Domnul Bănică Ion, președintele Comisiei de urbanism, prezintă
avizul favorabil al comisiei cu 4 voturi pentru.
Domnul Matache Emanuel, președintele Comisiei juridice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Domnul președinte Gulianu Costel: S-a discutat și în proiectul
anterior. Există discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Nefiind
discuții, supun la vot proiectul de hotărâre, consemnându-se aprobat cu
15 voturi pentru (unanimitate).

S-A TRECUT LA PCT. 6 AL ORDINII DE ZI – Proiect de hotărâre
privind acordarea unui ajutor financiar de urgență familiei Enescu
Silviu-Mihai și Enescu Aurica din comuna Crevedia, sat Cocani,
județul Dâmbovița

Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator al proiectului de
hotărâre, expune proiectul nr. 14/23.02.2018 și expunerea de motive.
Domnul Vasile Simion, președintele Comisiei economice, prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Domnul Matache Emanuel, președintele Comisiei juridice prezintă
avizul favorabil al comisiei. Arată că trebuie să se și justifice cheltuielile
acestui ajutor.
Domnul consilier local Iancu Gheorghe-Adrian: Este bine să se
ajute cu materiale, nu cu bani.
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Domnul consilier local Vasile Simion: Data trecută, s-a acordat
suma de 5000 de lei pentru acel incendiu, iar acum, suma de 2500 lei. Eu
cred că ar trebui analizată această sumă.
Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Eu cred că în prima fază
este o sumă rezonabilă de 2500 lei, iar dacă vor continua tratamentele și
intervențiile chirurgicale, vom putea acorda și altă sumă.
Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: Eu propun a se
acorda suma maximă de 5000 de lei.
Domnul primar Petre Florin: Propun să-i acordăm suma de 2500 de
lei, iar dacă pe viitor este necesar a se acorda alt ajutor, vom veni cu alt
proiect de hotărâre.
Domnul consilier local Matache Emanuel: Câte familii plătește
impozit pentru acești bani?
Domnul președinte Gulianu Costel: Dacă nu mai sunt discuții,
supun la vot deschis propunerile. Pentru proiectul de hotărâre privind
acordarea ajutorului de urgență în sumă de 2500 lei, s-a

consemnat

aprobat cu 14 voturi pentru și 1 vot contra al domnului Trandafir-Pană
Valeriu (motivat de faptul că dorea a se acorda suma de 5000 lei).

S-A TRECUT LA PCT. 7 AL ORDINII DE ZI – Proiect de hotărâre
privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit și a
indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în
comuna Crevedia și a alocării din bugetul local a valorii
cofinanțării aferentă ”Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA
S.A. Constanța în perioada 2014-2020”
Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator al proiectului de
hotărâre, expune proiectul nr. 13/23.02.2018 și expunerea de motive.
Domnul Vasile Simion, președintele Comisiei economice, prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Domnul Matache Emanuel, președintele Comisiei juridice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Domnul Bănică Ion, președintele Comisiei urbanism, protecție
mediu, etc, prezintă avizul favorabil al comisiei.
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Domnul președinte Gulianu Costel: Vă rugăm a se face discuții.
Dacă nu sunt discuții, supun la vot deschis proiectul de hotărâre,
consemnându-se aprobat cu 14 voturi pentru și 1 abținere a domnului
Bănică Ion.

S-A TRECUT LA PCT.8 AL ORDINII DE ZI – Proiect de hotărâre
privind aprobarea cotizației comunei Crevedia la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea Colectării,
Transportului, Depozitării, Prelucrării Deşeurilor Solide în Judeţul
Dâmboviţa, pentru anul 2018

Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator, expune proiectul
de hotărâre nr. 16/23.02.2018 și expunerea de motive.
Domnul Vasile Simion, președintele Comisiei economice, prezintă
avizul favorabil al comisiei cu mențiunea că să se facă demersuri pentru a
se livra toate tomberoanele către gospodăriile care nu le-au primit.
Domnul Matache Emanuel, președintele Comisiei juridice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Doamna consilier local Mihăilă Mariana: S-ar putea ca în curând să
nu mai preia gunoiul pentru că le expiră contractul.
Domnul consilier local Trandafir –Pană Valeriu: Am fost unde este
pus containerul (La ”Badiu”) și am constatat că persoanele fizice nu
aruncă gunoaie în acest container, în plus este și un drum foarte prost cu
multe gropi.
Domnul președinte Gulianu Costel: Vă rugăm a se face discuții pe
marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supun la vot
deschis proiectul de hotărâre,

consemnându-se aprobat cu 15 voturi

pentru (unanimitate).

S-A TRECUT LA PCT.9 AL ORDINII DE ZI – Proiect de hotărâre
privind modificarea anexei nr. 1- Grila de salarizare aprobata prin
HCL nr. 31/31.07.2017- privind stabilirea salariului de baza
pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Crevedia, judetul
Dambovita, modificată prin HCL nr. 56/30.10.2017
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Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator, expune proiectul
de hotărâre nr. 17/23.02.2018 și expunerea de motive.
Domnul Vasile Simion, președintele Comisiei economice, prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Domnul Matache Emanuel, președintele Comisiei juridice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Domnul președinte Gulianu Costel: Există discuții pe marginea
proiectului de hotărâre? Dacă nu sunt discuții, supun la vot deschis
proiectul de hotărâre, consemnându-se aprobat cu 15 voturi pentru
(unanimitate).

S-A TRECUT LA PCT.10 AL ORDINII DE ZI – Proiect de hotărâre
privind rezilierea contractului de concesiune încheiat în data de
02.12.1997 între Primăria comunei Crevedia și SC Stellina SRL

Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator, expune proiectul
de hotărâre nr. 15/23.02.2018 și expunerea de motive.
Domnul Vasile Simion, președintele Comisiei economice, prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Domnul Matache Emanuel, președintele Comisiei juridice prezintă
avizul comisiei.
Domnul președinte Gulianu Costel: Există discuții pe marginea
proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supun la vot deschis
proiectul de hotărâre, consemnându-se aprobat cu 14 voturi pentru și 1
abținere a domnului Trandafir-Pană Valeriu.
S-A TRECUT LA DIVERSE
În continuare, s-a prezentat cererea nr. 1189/31.01.2018 a
domnului Gheorghe Valeriu privind scutirea de penalități datorate la
bugetul local de către SC Vicani Impex SRL.
Domnul primar Petre Florin: Are contract de concesiune și solicită
scutirea penalităților.
Domnul secretar Ghiță Ion: Pentru contracte, se aplică normele
Codului Civil.
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Domnul

președinte

Gulianu

Costel:

Supun

la

vot

solicitarea

domnului Gheorghe Valeriu. Astfel, s-a consemnat:
-

voturi pentru 0;

-

voturi contra = 15;

Față de rezultatul votului, cererea este respinsă.
În continuare, s-a prezentat cererea doamnei Laura Toader nr.
1750/13.02.2018 pentru închirierea Căminului Cultural Crevedia pentru
activități artistice, dansuri populare.
Domnul primar Petre Florin: Există și mobilier în Căminul Cultural,
iar dacă îl mutăm de câteva ori, se va rupe.
Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Dacă îi dăm spațiul la
Căminul Cultural, să plătească.
Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: Cine vine duminica să stea la
Căminul

Cultural?

Cineva

trebuie

să

vină

să-i

deschidă

și

să

supravegheze, iar bibliotecara nu are cum să vină duminica.
Domnul consilier local Matache Emanoil: Când eram viceprimar,
pentru astfel de activități, se lua bani de la copii de cei care făceau
dansuri sau astfel de activități.
Domnul primar Petre Florin: Este normal să vină cu documente că
este autorizată să facă astfel de activități și dacă se întrunesc condițiile
legale.
Domnul consilier local Matache Emanoil: Problema este că nici
Căminul Cultural nu are autorizație de funcționare și cum șă-l închiriem
pentru astfel de activități? Cine răspunde la ce se întâmplă?
Doamna consilier local Minea-Iftimiu Adriana: Din câte am auzit,
știu că are un ”After” în satul Samurcași, iar dacă este așa, înseamnă că
are locație.
Domnul secretar Ghiță Ion: Legal, închirierea se face prin licitație
publică ori să se instituie o taxă specială pentru astfel de activități, acum
poate fi legal doar o discuție de principiu.
Domnul președinte Gulianu Costel: Supun la vot cererea doamnei
Laura Toader, cu mențiunea că trebuie să aducă documentele necesare
de autorizare a unor astfel de activități. Cine este pentru?
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S-a consemnat 8 voturi pentru și 7 abțineri. Având în vedere că
este de patrimoniu (minim 2/3 din numărul de consilieri), nu este întrunit
numărul necesar de voturi (minim 10).
Domnul consilier local Simion Vasile: Asociația ”Kempo” are nevoie
de o sponsorizare pentru câteva saltele unde se antrenează membrii.
Domnul consilier local Trandafir –Pană Valeriu: Să vedem și noi câți
copii sunt din Crevedia, pentru că sunt majoritatea din Buftea.
Domnul președinte Gulianu Costel: Sunt și din Crevedia și trebuie
să-i ajutăm.
Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Știu că vin unele persoane
din Buftea și Chitila, degradează spațiile din Samurcași, lasă mizerie, își
fac nevoile și nu este în regulă.
Doamna consilier local Costache Carmen-Nicoleta: Am discutat cu
doamna doctor care are cabinet în zonă și am aflat că fac gălăgie, lasă
mizerie, își fac nevoile și afectează vecinii.
Domnul consilier local Bănică Ion: ce facem cu microbuzul școlar?
Domnul primar Petre Florin: Anul acesta achiziționăm microbuzul
cel nou.
Referitor la petițiile nr. 6/31.01.2018, 8/08.02.2018, s-a informat
că s-a solicitat la Distrigaz a se lua măsurile necesare pentru extinderea
rețelelor de gaze.
Legat de cererea Parohiei Crevedia –Lac nr. 2147/22.02.2018, se
va stabili ulterior sprijinul financiar odată cu celelalte Parohii, în raport de
documentațiile ce necesită a fi depuse, de sumele ce pot fi alocate și
urgențele fiecăreia.
Nu s-au mai consemnat alte discuții, drept pentru care domnul
președinte Gulianu Costel a declarat ședința închisă.
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