
ROMANIA
Consiliul local al comunei Crevedia

Judetul Dambovita
COMUNA CREVEDIA
Tel./Fax. 0245 – 241840

M I N U T Ă

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului local din
11.12.2014

Convocarea consilierilor locali a fost făcută in baza dispozitiei nr.248/5.12.2014 fiind inaintate
individual invitatiile de participare la sedinta în care au fost precizate: data, ora, locul desfăşurării şi
ordinea de zi a şedinţei.

Sunt prezenţi 15 consilieri - şedinţa fiind legal constituita.
Participa la sedinta d-na Sarealba Iuliana – secretar ,d-ra Nita Felicia – expert in cadrul

Compartimentului financiar contabil,dl. Costea Catalin – consilier si dl Primar Teodorescu Florin Stefan .
Prezenti in sala dl. Raduta Sorin,dl. Micescu Ionut
Presedinte de sedinta ales este dl. Stefan Marian – declara sedinta deschisa.
D-na secretar – pune la dispoziţia tuturor consilierilor locali câte un exemplar din nota de

fundamentare suplimentară înregistrata cu nr. 10465/10.12.2014 întocmita pentru diferenţa de sume
repartizate de catre ANAF prin adresa nr. 10447/10.12.2014.

D-ra contabil – S-a marit plafonul prin sume date de Guvern pentru salariile cadrelor didactice
Conform OUG 74/2014 s-au mai alocat aceste sume.mai sunt sume pentru ajutorul de incălzire ce se vor
aloca pe data de 30.12.2014.

Dl preşedinte supune la vot minuta de şedinta înregistrată cu nr. 9284/4.11.2014.
Nu sunt obiecţiuni .Se votează cu 15 voturi pentru.
Dl Gheorghe Ionuţ-face apel la doua persoane din cadrul Primariei Crevedia : dl.Costea Cătălin şi

d-ra Niţă Felicia care tratează cu lipsă de respect Consiliul local.D-ra Felicia consideră cu nu avem
dreptul la banii cuveniţi pentru şedinţă,iar dl. Costea s-a retras din şedinţa pe comisii.

Dl Voinea Gheorghe – să se ia măsuri împotriva acestuia. Pentru toate problemele care se pun se
găseşte argumentul de a nu se rezolva pe motivul că primarul nu vrea.Nu cred că primarul este
atotputernic.Cred ca primarul nu este atât de rău pe cât îl facem noi sa fie rău.Ca funcţionar public trebuie
să rezolvi o hârtie.Să nu se mai scoată toate gunoaiele din ochii primarului.

Dl Gheorghe Ionuţ- sa ni se acorde respect pentru funcţia pe care o avem.Suntem priviţi cu ură
pentru că am pus întrebări care au deranjat.Am solicitat prezenţa d-nei directoare a Şcolii Gimnaziale
Creveia in şedinţă şi nu a venit.

Participă la şedinţă şi dl. Ion Costin Gabriel .
Dl Primar – citeşte propunerea de ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul
2014- initiator Teodorescu Florin Stefan - primar;

2. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2015- initiator
Teodorescu Florin Stefan - primar;

3. Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si
terenul aferent acesteia,datorat de persoane fizice la bugetul local pentru anul 2014 - initiator Teodorescu
Florin Stefan - primar;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece
15.11.2014- 15.03.2015,conform anexei la prezenta hotarare. - initiator Teodorescu Florin Stefan - primar;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor
de munca persoanelor apte de munca ,beneficiare de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001,cu
completarile si modificarile ulterioare ,pentru anul 2015- initiator Teodorescu Florin Stefan - primar



6. Priect de hotarare privind aprobarea structurii scolare la nivelul unitatii administrativ teritoriale
pentru anul scolar 2014-2015- initiator Teodorescu Florin Stefan - primar

7. Analiza cererii nr. 10101/28.11.2014 inaintata de catre dl Capitanu Petre .
8. Analiza cererii nr. 9524/11.11.2014 inaintata de catre dl. Lupasu Renata.
9. Diverse.

Dl Gheorghe Ştefan – propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare nr.
43/27,10,2014 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 2981/6/21,03,2006 .Am depus în
octombrie 2014 la d+na secretară cerere pentru acordarea sprijinului pentru intocmirea unui proiect de
hotarâre de reziliere a Contractului de concesiune nr. 2981/6/21,03,2006.Dl primar nu avrut sa puna acest
proiect pe ordinea de zi.

D-na secretar – a fost publicat pe site-ul instituţiei pe 27,10,2014 şi a avut 30 de zile pe
27,11,2014.

Dl primar – au venit cu altă cerere pe 24,11,2014
Dl Toader Florin - propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre privind

schimbarea viceprimarului comunei Crevedia. Sunt proiecte de hotărâre pe ordinea de yi care nu au 30 de
zile,dar le vom dezbate din repect.

Dl primar – sunt singurul care pot suplimenta ordinea de zi.
Dl Gheorghe Ştefan – proiectul de hotărare propus privind rezilierea Contractului de concesiune

este propus legal pe ordinea de zi.
D-na secretar – Da,pentru că are 30 de zile de când este afişat.
Dl Toader Florin - proiectul de hotărare propus privind schimbarea viceprimarului este propus

legal pe ordinea de zi.
D-na secretar – Da,pentru că nu are nevoie de 30 de zile pentru a fi afişat.

Dl presedinte - supune la vot suplimentarea ordinii de zi:
Se votează cu 7 voturi pentru ( consilierii independenti ,Dincă Nicuşor şi Petre Florin);1 abţinere

(Ştefan Marian ) şi 7 împotrivă (Bobe Radu Valentin,Mihai Dumitru,Toader Ghorghe,Gavrilescu
Gheorghe,Vasilescu Mircea,Georgescu Ion şi Costache Florentin ).

D-na secretar – nu se validează propunerea pentru că sunt 7 voturi pentru din 15 prezenţi.
Abţinerea este vot împotrivă.

Dl Toader Florin – Înainte de a trece la votarea ordinii de yi vreau să spună d-na secretar dacă
şedinţa este statutară.

D- na secretar – Da ,s-a facut convocarea vineri.Sunt 5 zile.
Dl Toader Florin – de ce nu ne-ti trimis documentele inainte cu 5 zile.
D-na secretar – Pentru că s-a votat în Consiliul local să se pună la dispozitie documentele de

şedinţă doar în trei exemplare şi anume celor trei comisii de specialitate.Acest fapt este consemnat într-un
proces verbal de sedinţă.

Dl Toader – va rog să consemnaţi că şedinţa este nelegal constituită.
D-na secretar – şedinţa este legal constituită.
Dl Gavrilescu – mi-au fost date documentele de şedintă.
Dl preşedinte – supune la vot propunerea de ordine de zi astfel cum a fost prezentată de catre dl.

primar .
Se votează cu 10 voturi pentru (Dincă Nicuşor,Ştefan Marian,Bobe Radu Valentin ,Petre

Florin,Vasilescu Mircea,Toader Gheorghe,Mihai Dumitru Gabriel,Costache Florentin ,georgescu Ion şi
Gavrilescu Gheorghe) şi 5 împotrivă (Grupul de independenţi)

Dl Gheorghe Ionuţ – Vreau să precizez că pe ordinea de zi sunt proiecte de hotărâre care nu au 30
de zile.Să ne spună d- na secretar care proiecte de pe ordinea de zi nu au 30 de zile.

D-na secretar :
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul

2014 este inţiat în data de 5,12,2014 şi este un proiect cu caracter normativ.Fiind vorba de nişte sume care
sunt cu destinaţie precisă primite de la bugetul de stat pentru învaţământ ,consultarea publicului este
inutilă.Publicarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ se face pentru transparenţă decizională şi
se face pentru participarea publicului la deciziile consiliului local. În acest proiect fiind vorba de sume
fixe pe care nu le poate gestiona nimeni decât astfel cum sunt repartizate,consultarea este inutilă.

Dl Toader – noi intermediem doar aceşti bani pentru învăţământ.Adresele sunt date de către
ANAF pentru învăţământ. Celelalte sume vedeţi cum le aprobaţi.



D-na secretar :
2. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2015 este cu

caracter normativ şi este publicat în data de 13.11.2014
3. Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si

terenul aferent acesteia,datorat de persoane fizice la bugetul local pentru anul 2014,este cu caracter
normativ şi este publicat in aceeaşi perioada :13.11.2014.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece
15.11.2014- 15.03.2015,conform anexei la prezenta hotarare, este cu caracter normativ şi este publicat in
aceeaşi perioada :13.11.2014.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari de interes local pentru repartizarea
orelor de munca persoanelor apte de munca ,beneficiare de ajutor social acordat in baza Legii nr.
416/2001,cu completarile si modificarile ulterioare ,pentru anul 2015, nu este cu caracter normativ dar
este publicat in aceeaşi perioada :13.11.2014.

6. Priect de hotarare privind aprobarea structurii scolare la nivelul unitatii administrativ
teritoriale pentru anul scolar 2014-2015, este cu caracter normativ şi este publicat in data de 7,11,2014.

Nerespectarea termenului de 30 de zile pentru publicare a proiectelor de hotărâre cu caracter
normati,Legea 52/2003 dă dreptul persoanelor neîndreptaţite să se adreseze instanţei de contencios
administrativ.Altă sancţiune nu există.

Dl. presedinte trece la punct 1 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2014- initiator Teodorescu Florin Stefan - primar;

Avizul comisiei este favorabil .
D-ra contabil – Nota de fundamentare întocmită ulterior şi înregistrată cu nr. 10465/10,12,2014

cuprinde şi adresa nr. 10447/10,12,2014 transmisă de catre ANAF Dâmboviţa. ,faţă de prima care include
doar adresa nr. 10215/3,12,2014 transmisă de catre aceeaşi instituţie.Adresele prezintă sume alocate
pentru salarii .Aceste sume maresc plafonul

Se prezintă anexa astfel cum a fost modificată :
În cadrul secţiunii de funcţionare la punctul a) ‘’La venituri’’ se propune :
- subvenţii pentru încălzire în sumă de 15 mii lei ;
- Sume din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor în suma de

25+232 mii lei,adică 257 mii lei ;
‘’La cheltuieli’’,se propune :

- Cap. 6502 învăţământ suma de +257 mii lei ,din care :
Cheltuieli de personal +247 mii lei ;
Cheltuieli materiale şi servicii +10 mii lei ;

- Cap. 6802 asistenţă socială +15 mii lei ,pentru plata ajutorului de încălzire.Sumele pentru
încălzire sunt devansate până la data de 31,12,2014.

În cadrul secţiunii de funcţionare la punctul b) ‘’La cheltuieli’’ se propune virarea de credite
din cadrul aceluiaş capitol :cap. 6502 învăţământ

- se diminuează 200130 alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionare cu 6 mii lei ;
- se majorează 200601 deplasări interne cu 6 mii lei

În cadrul secţiunii de funcţionare la punctul c) ‘’La cheltuieli’’ se propune repartizarea de credite
pentru cheltuieli de personal :

Cap. Autorităţi publice – 513 mii lei,
Cap. Invăţământ - 1494 mii lei,
Cap. Cultură - 15 mii lei,
Cap. Asistenţă socială - 67 mii lei.

În cadrul secţiunii de funcţionare la punctul c) ‘’La cheltuieli’’ se propune nivelul maxim de
cheltuieli de personal în suma de 2321 mii lei.

Dl Toader Florin – Se adresează d-lui Primar .Conform OUG nr. 63/2010
„în lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in
decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au
obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre
autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu



exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona
cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare
bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;
b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori

utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma
platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat
zero.”

Nu se prezintă de 2 ani de zile cheltuielile.
Dl Costache – luările de cuvânt se iau pe marginea ordinii de zi.
Dl. Gheorghe Ştefan – să raspundă dl Primar.
Dl Primar – să se vină la primărie şi se vor prezenta datele solicitate.
Dl Gheorghe Ştefan – să se prezinte în faţa consiliului local.
Dl Toader Florin – să se consemneze ce a spus dl Primar că nu este obligat.Rectificarea de buget
trebuie facută strict pentru banii de la şcoală.Propun votarea pe capitole rectificarea bugetară.
Dl preşedinte supune la vot .Se votează cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere (dl Gheorghe Ştefan )
Dl Toader Florin – sunt de acord numai cu banii pentru încălzire.
Dl Gheorghe Ştefan – mă abţin pentru că nu am înţeles expunerea.

Dl. presedinte trece la punct 2 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si
impozitelor locale pentru anul 2015- initiator Teodorescu Florin Stefan – primar

Avizul comisiei este favorabil.
Dl Costea – prin acest proiect se propune stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul

2015,la nivelul celor stabilite pentru anul 2014 .Taxele si impoyitele locale sunt structurate pe capitole.
Impozitele pentru terenurile şi cladirile situate pe raza satului Crevedia sunt mai mari,fiind localitate de
rang IV (coeficient 1,10) faţă celelalte sate care sunt localitaţi de rang V (coeficient 1,05).

Dl Toader Gheorghe – la comisie s-a propus modificarea la capitolul “Alte taxe locale » Capitolul
IX ,faţă de 2014 următaorele :2 lei/mp/zi ,punctul A poziţiile 1,2,3,4,6 şi 7 şi 5 lei/mp/zi punctul A
pozitia 5 şi punctul C.

Dl Toader Florin – avem nevoie de o listă cu persoanele fizice contribuabile care au peste 1000 lei
datorie la bugetul local şi persoanele juridice .facem o pondere şi o să scutim persoanele nevoiaşe.

Dl preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre cu modificariele aduse. .Se votează cu 14 voturi
pentru şi 1 abţinere (dl Gheorghe Ştefan )
Dl .Gheorghe Ştefan – mă abţin pentru că trebuie să se creeze spaţii pentru cei ce vând la colţ de

stradă.
Dl Toader Florin – trebuie să se renunţe la încasarea a jumătate din impozit pentru cei ce au

încheiat contracte de voluntariat pentru situaţii de urgenţă.

Dl. presedinte trece la punct 3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind scutirea de la plata
impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si terenul aferent acesteia,datorat de persoane fizice la
bugetul local pentru anul 2014 - initiator Teodorescu Florin Stefan - primar;

Avizul comisiei este favorabil .
Dl Costea prezintă lista cu insolvabilii
Dl Primar – ce estecu adăugarea numelui Niculae Gheorghe ? Cine este persoana ?
Dl Primar – beneficiază de ajutor social .
Dl Toader Florin – De ce în raport sunt 3 anexe şi în proiectul de hotărâre sunt 2 anexe.
D-na secretar – anexe cu persoanele cu handicap gr. I şi II a fost scoasă din proiectul de hotărâre

deeoarece sunt scutiţi sub incidenţa art.9 lit.a din hotărâre.
Dl preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre cu modificariele aduse. .Se votează cu 15 voturi

pentru
Dl. presedinte trece la punct 4 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea

Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 15.11.2014- 15.03.2015,conform anexei la prezenta
hotarare. - initiator Teodorescu Florin Stefan – primar

Avizul comisiei este favorabil .
Dl Grigore Niculae -prezintă proiectul de hotărâre. Trebuie asigurată dezăpezirea .Trebuie

încheiate contracte cu persoanele care au mai facut in alţi ani aceste servicii : dl. Stoica Ilie,Bălănescu
Ionel.Trebuie găsită şi o firmă.



S-au propus 10 mii pentru deszăpezire. S-au cheltuit în 2013 – iarna 6 mii lei iar în 2014 –
primăvara 59 mii lei.

Dl Toader florin – planul este facut pentru perioada 15,11,2014- 15,03,2015 şi se vine astăzi să se
aprobe. Trebuia să se facă o grămadă. Propun majorarea sumei la 60 mii lei.

Dlş Gheorghe Ştefan – propun suma de 62 mii lei
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu suma de 62 mii lei
Se votează cu 15 voturi pentru
D-na secretar – dl Grigore vă rog să prezentaţi câte atenţionari cod galben şi portocaliu aţi avut ?
Dl Grigore – aproximativ 5-6 ,care au presupus acţiune.

Dl. presedinte trece la punct 5 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea
planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca persoanelor apte de
munca ,beneficiare de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001,cu completarile si modificarile
ulterioare ,pentru anul 2015- initiator Teodorescu Florin Stefan - primar

Avizul comisiei este favorabil .
Dl Grigore Niculae -prezintă proiectul de hotărâre.
Dl Toader Florin – să se scotă de la Grădiniţa Cocani acţiunea ‘’tăiat lemne’’
Dl preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre cu modificariele aduse. .Se votează cu 15 voturi

pentru.

Dl. presedinte trece la punct 6 al ordinii de zi: Priect de hotarare privind aprobarea
structurii scolare la nivelul unitatii administrativ teritoriale pentru anul scolar 2014-2015- initiator
Teodorescu Florin Stefan – primar

Avizul comisiei este favorabil .
D-na secretar -prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Matache Emanoil - Când este gata grădiniţa de la Cocani ? Şcoala de la Cocani este

dărăpănată.
Dl. Toader Florin – s-au ridicat multe probleme astăzi în Consiliul de administraţit al scolii.

Propun suplimentarea cu 2 posturi de şoferi pentru autobuzele şcolare.
Am facut o adresă să se prezinte un raport privind execuţia bugetară şi situaţia patrimoniului de la

şcoală.
Vărog să faceţi o adresă către d-na directoare să prezinte documentele solicitate.
Dl preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre cu modificariele aduse. .Se votează cu 15 voturi

pentru.

Dl. presedinte trece la punct 7 al ordinii de zi: Analiza cererii nr. 10101/28.11.2014 inaintata
de catre dl Capitanu Petre .

Dl preşedinte supune la vot mutarea statuii lui Avram Iancu în interiorul curţii Scolii Crevedia
Dl Toader Florin – propune aşezarea acesteia in faţa cuţii lânga gard ,cu mutarea acestuia in

spatele statuii.
Se votează cu 15 voturi pentru.

Dl. presedinte trece la punct 8 al ordinii de zi: Analiza cererii nr. 9524/11.11.2014 inaintata de
catre dl. Lupasu Renata.

Se citeşte cererea. Terenul pentru care se va întocmi PUZ de introducere în intravilan se află în T.
97 Cocani.

Dl preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre cu modificariele aduse. .Se votează cu 15 voturi
pentru.

Dl. presedinte trece la punct 9 al ordinii de zi:Diverse.
Se ia în discuţie cererea nr. 10454/10,12,2014 prin care se solicita Întocmire PUZ pentru lotizare

de către BENDIS INVEST SRL .
Terenul pentru care se va întocmi PUZ se află în T.29 Dârza.



Dl preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre cu modificariele aduse. .Se votează cu 15 voturi
pentru.

Dl presedinte declara sedinta inchisa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
S E C R E T A R,

STEFAN MARIN
Jr.SAREALBA IULIANA

Crevedia 11.12.2014


