ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIȚA
COMUNA CREVEDIA
CONSILIUL LOCAL
Tel/Fax: 0245-241840
Email: primarie@primariacrevedia.ro
Web: www.primariacrevedia.ro

Nr. 6267 din 22.05.2018

Proces-verbal
privind ședința extraordinară a Consiliului local din
data de 22 mai 2018
Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, a fost
convocat azi 22 mai 2018, în ședință extraordinară.
Convocarea Consiliului local s-a făcut de domnul primar Petre Florin
prin dispoziţia nr. 160 din 18 mai 2018, cu următoarea ordine de zi:
1.

Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante
într-o funcție publică de nivel superior în cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Crevedia, județul Dâmbovița;

2.

Adresa nr. 1119217/06.04.2018 înregistratră la Primăria Crevedia sub nr.
5522/09.05.2018 privind activitatea desfășurată de lucrătorii Postului de
Poliție în perioada 01.01.2018-31.03.2018;

3.

Raportul nr. 155/09.05.2018 înregistrat la Primăria Crevedia sub nr.
5654/10.05.2018, al Asociației Club Sportiv Voința Crevedia privind
cheltuirea sumei alocate la finalul turului de campionat ediția 2017-2018;

4.

Adresa Agenției Naționale de Integritate nr. 13449/G/II/19.04.2018 și
raportul de evaluare nr. 13437/G/II/19.04.2018 privind pe domnul Mihai
Dumitru Gabriel, fost consilier local în perioada 2012-2016;

Domnul secretar al comunei a asigurat convocarea Consiliului local
cu invitaţia scrisă nr.6067/18.05.2018 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.
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Lista membrilor Consiliului local:
NUME si PRENUME CONSILIER LOCAL

Nr.
crt.
1.

Prezența

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

(ordine alfabetică)

Ordinea de zi a fost afişată public la sediul Primăriei Crevedia și pe
site-ul www.primariacrevedia.ro, odată cu convocarea Consiliului local,
conform aunțului nr. 6068/18.05.20148 și a procesului-verbal nr. 6069 din
18.05.2018.
Pe lângă doamnele/domnii consilieri locali, la şedinţă participă şi:
- domnul primar Petre Florin;
- domnul secretar Ghiță Ion;
-

doamna

Teodorescu

Anca

Mihaela,

director

al

școlii

Crevedia;
Constatându-se

întrunit

cvorumul

legal,

doamna

președintă

Costache Carmen-Nicoleta a declarat deschisă ședința Consiliului local.
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Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta și domnul secretar
Ghiță Ion au supus spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare
(ședința ordinară) din data de 25 aprilie 2018.
În urma votului deschis, procesul-verbal al ședinței anterioare a fost
aprobat cu 15 voturi pentru (unanimitate).
În continuare, doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta a
supus la vot ordinea de zi conform convocatorului, consemnându-se
aprobată cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la dezbaterea ordinii de zi.

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA
UNEI FUNCȚII PUBLICE VACANTE ÎNTR-O FUNCȚIE
PUBLICĂ DE NIVEL SUPERIOR, ÎN CADRUL APARATULUI
DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CREVEDIA,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator, prezintă pe scurt
proiectul de hotărâre nr. 31/18.05.2018 și expunerea de motive. A
explicat că este necesar a se prelua prin transfer personal cu experiență
în biroul financiar-contabil, astfel că se impune transformarea acestui
post din ”asistent”, în ”superior”.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Comisiile de
specialitate rog să prezinte avizele la proiectul de hotărâre.
Domnul Simion Vasile, președintele Comisiei economice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Domnul Matache Emanuel, președintele Comisiei juridice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Există discuții
pe marginea proiectului de hotărâre?
Nu s-au consemnat discuții.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Supun la vot
deschis proiectul de hotărâre.
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În urma exprimării voturilor, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu
15 voturi pentru (unanimitate).

Pct. 2. Adresa nr. 1119217/06.04.2018 înregistratră la Primăria
Crevedia sub nr. 5522/09.05.2018 privind activitatea desfășurată
de lucrătorii Postului de Poliție în perioada 01.01.2018-31.03.2018
S-a prezentat adresa Postului de Poliție nr. 1119217/06.04.2018.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Există discuții?
Domnul consilier local Pană Ion: La intersecția de la Mega Image se
întâmplă accidente, deoarece se intră pe ”interzis” și poliția poate se
implică în rezolvarea acestei probleme.
Domnul primar Petre Florin: Personalul poliției este deficitar.
Domnul consilier local Pană Ion: S-a făcut marcajele la drumuri și
poate se vor lua măsuri pentru limitarea tonajului pe drumurile locale.
Domnul primar Petre Florin: Nu putem interzice în totalitate
accesul pe drumurile locale, dar vom stabili o taxă specială pentru
trecerea mijloacelor auto grele pe drumuri. Până la ședința viitoare ce va
avea loc pe 31 mai 2018, vom analiza și vom veni cu propuneri pentru
taxa ce va fi stabilită pe drumuri.
Domnul consilier local Simion Vasile: Să nu se mai stabilească
ședințele pe data de 31 ale lunii.
Domnul primar Petre Florin: În această lună, 31 este joia și atunci
va fi stabilită ședința, iar pe viitor o să ținem cont de propunere.
În final, nemaifiind alte discuții, Consiliul local a luat act de adresa
nr. 1119217/06.04.2018 a Postului de Poliție Crevedia.

PCT. 3. RAPORTUL NR. 155/09.05.2018 ÎNREGISTRAT LA
PRIMĂRIA CREVEDIA SUB NR. 5654/10.05.2018, AL
ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV VOINȚA CREVEDIA PRIVIND
CHELTUIREA SUMEI ALOCATE LA FINALUL TURULUI DE
CAMPIONAT EDIȚIA 2017-2018
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S-a prezentat raportul nr. 115/09.05.2018 al Asociației Club Sportiv
Voința Crevedia privind cheltuirea sumei alocate la finalul turului de
campionat ediția 2017-2018.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Vă rog a se face
discuții pe marginea raportului.
Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Suma 16.497,50 lei este
destul de mare pentru echipament sportiv.
Domnul primar Petre Florin: Sunt mai multe grupe de copii, iar în
ultima perioadă, cheltuielile au crescut.
Domnul consilier local Dumitru Dănuț: Copiii trebuie să fie din
Crevedia.
În final, nemaifiind alte discuții, Consiliul local a luat act de raportul
nr.

155//09.05.2018,

înregistrat

la

Primăria

Crevedia

sub

nr.

5654/10.05.2018 al Asociației Club Sportiv ”Voința Crevedia”.

Pct. 4 . Adresa Agenției Naționale de Integritate nr.
13449/G/II/19.04.2018 și raportul de evaluare nr.
13437/G/II/19.04.2018 privind pe domnul Mihai
Dumitru Gabriel, fost consilier local în perioada
2012-2016
S-a

prezentat

adresa

Agenției

Naționale

de

Integritate

nr.

13449/G/II/19.04.2018 și raportul de evaluare nr. 13437/G/II/19.04.2018
privind pe domnul Mihai Dumitru Gabriel, fost consilier local în perioada
2012-2016.
Domnul secretar Ghiță Ion a explicat prevederile legale și faptul că
din anul 2016, domnul Mihai Dumitru Gabriel nu mai are calitate de
consilier local.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Există discuții pe
marginea acestor documente?
Nu au fost discuții, drept pentru care Consiliul local a luat act de
aceste documente prezentate.
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Având în vedere prezența doamnei Teodorescu Anca Mihaela,
director la Școala Crevedia, se dă cuvântul acesteia pentru a prezenta
problemele pentru care participă.
Doamna Teodorescu Anca Mihaela: am transmis adresă la
Primăria Crevedia și tabel cu copiii care vor participa la competițiile
sportive de ziua comunei Crevedia. În afișul cu ziua comunei nu este
menționat și activitățile ce vor avea loc pe data de 1 iunie cu copiii.
Domnul primar Petre Florin: Activitățile cu copiii se desfășoară în
data de 1 iunie, iar în afiș a fost trecut programul artistic care va avea loc
în data de 2 iunie. Pe data de 2 iunie 2018, între orele 10,00 -12,00 va
avea loc premierea copiilor.
Daomna consilier local Mihăilă Mariana: Activitățile se desfășoară
în cele două zile, iar suma alocată a fost pentru ambele zile.
Domnul primar Petre Florin: Așa cum am menționat, se desfășoară
în cele două zile, iar în prima zi, au loc concursurile între copii pe diverse
teme, iar manifestările artistice vor avea loc pe data

de 2 iunie 2018,

după premierea copiilor.
Domnul consilier local Simion Vasile: Sunt tot aceleași activități
care se vor desfășura, așa cum s-au stabilit de Consiliul local.
Domnul consilier local Matache Emanoil: Am constatat că la școala
Cocani nu s-a tuns iarba.
Doamna directoare Teodorescu Anca Mihaela: Nu am reușit să
tundem iarba la școala Cocani, am solicitat sprijin la primărie și ni s-a
oferit, astfel, a fost tunsă iarba la școlile din Dârza și Crevedia și urmează
și la Cocanis.
Domnul primar Petre Florin: Joi vom începe lucrările la parcul din
Cocani.
Domnul consilier local Pană Ion: Am studiat legea administrației
locale și este bine să înființăm o societate comercială prin care să realizăm
lucrările în comună.
Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: Eu am explicat
aceste lucruri de acum 2 ani.

Pag. 6/8

Doamna directoare Teodorescu Anca Mihaela: Referitor la ziarul
”Gazeta de Crevedia” din aprilie 2018, s-a publicat în pagina 2 un articol
dat de domnul Gulianu Costel referitor la școlile din Crevedia și nu este
normal, fiind dat informatii care nu sunt reale. Își asumă Consiliul local ori
Primarul cele publicate în ziar? Am solicitat în scris pentru a-mi spune un
punct de vedere.
Domnul primar Petre Florin: Fiecare consilier local își exprimă
puncte de vedere. Adresa doamnei Teodorescu Anca Mihaela am propus-o
pentru ședința ordinară ce va avea loc pe data de 31 mai 2018.
Domnul consilier local Gulianu Costel: Nu s-a mințit cu nimic în
ziar. Din discuțiile purtate cu ziaristul, informațiile sunt luate de pe site-ul
inspectoratului școlar Dâmbovița. Dacă este vreo nemulțumire, să se ia
legătura cu ziaristul pentru clarificări.
Domnul consilier local Trandafir Pană Valeriu: Eu cred că cel mai
bine este să se desființeze acest ziar.
Domnul

consilier

local

Gulianu

Costel:

Dacă

este

vreo

nemulțumire, să se ia legătura cu ziaristul pentru clarificări.
Doamna directoare Teodorescu Anca Mihaela: Se denigrează
școala și nu este normal. Eu am date oficiale de la Inspectoratul Școlar cu
rezultatele elevilor, nu ce s-a scris în ziar. Există un responsabil al
Primarului care să verifice conținutul ziarului?
Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Eu propun să se rezilieze
contractul cu acest ziarist.
Domnul primar Petre Florin: Un interviu cu o persoană nu poate fi
corectat pentru că nu ar mai fi opinia acelei persoane, astfel că eu nu pot
impune respingerea anumitor articole din acest ziar.
Domnul consilier local Pană Ion: Cred că trebuie chemat ziaristul și
clarificat informațiile publicate.
Domnul consilier local Gulianu Costel: Așa cum am spus, ziaristul a
spus că a luat datele de pe site-ul Inspectoratului Școlar.
Doamna directoare Teodorescu Anca Mihaela: Sunt împotriva
acestui ziar care nu promovează școlile din comună.
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Domnul consilier local Trandafir Pană Valeriu: Chiar dacă fiecare
are câte un punct de vedere diferit, nu cred că este bine să publicăm în
ziar.
Legat de această problemă, s-a stabilit a se include la diverse pe
ordinea de zi a ședinței ordinare din 31 mai 2018.
Drept pentru care doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta
a declarat ședința închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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