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M I N U T Ă
privind desfăşurarea şedinţei estraordinare a Consiliului local din

12.02.2015

Convocarea consilierilor locali a fost făcuta in baza Dispozitiei nr. 40/9.02.2015.Au fost
inaintate ,la fiecare consilier in functie, invitatiile de participare la sedinta inregistrate cu nr.
1115/9.02.2015 în care au fost precizate: data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a
şedinţei,constituita din :

Sunt prezenţi 14 consilieri - şedinţa fiind legal constituita. Dl Gavrilescu Gheorghe – absent.
Participa la sedinta dl Primar Teodorescu Florin , d-na Sarealba Iuliana – secretar si d-ra Nita

Felicia – contabil.
Prezenti in sala dl. Pana Ion, Raduta Sorin, Ticu Ionela, Feraru Ionut, Pricope George Ionut,

Iordache Costinel ,Mitrofan Gabriela, Minea Adriana ,impreuna cu alte 4 cadre didactice din cadrul Scolii
Gimnaziale Crevedia.

Presedinte de sedinta ales este dl. Voinea Gheorghe – declara sedinta deschisa.
D-na secretar supune la vot minuta şedintei ordinare din luna ianuarie 2015.
Nu sunt obiecţiuni .Se votează cu 14 voturi pentru. Dl Gavrilescu Gheorghe – absent.

Dl Primar – citeşte propunerea de ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
- initiator Teodorescu Florin Stefan - primar;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de achizitii pentru anul 2015- initiator
Teodorescu Florin Stefan - primar;

3. Diverse.

Dl presedinte supune la vot ordinea de zi. Se voteaza cu 14 voturi pentru. Dl Gavrilescu
Gheorghe – absent.

Dl. presedinte trece la punct 1 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015- initiator Teodorescu Florin Stefan - primar;

D-ra Nita Felicia – citeste Nota de fundamentare nr1092/9.02.2015.In conformitate cu Legea nr.
186/2014 – legea bugetului de stat pe anul 2014 ,a Legii nr. 273/2006 – legea finantelor publice locale si
a adreselor nr. 468/22.01.2015 ,nr. 607/27.01.2015 si nr. 743/28.01.2015 transmise de catre ANAF
Dambovita se propane bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015,tinand cont de :

- sumele defalcate din TVA,pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06);
- sumele din TVA pentru finantarea cheltuielileo descentralizate la nivelul comunelor

(11.02.02);
- plafonul maxim al cheltuielilor de personal programat pe anul 2015 in suma de 2324 mii lei ;
- sumele pentru cheltuielile de personal allocate invatamantului preuniversitar de stat,la care se

adauga si sume castigate prin hotarari judecatoresti;
- Cheltuieli conform art. 104,alin (2) ,lit.”b” din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,la care se

propane alocarea din venituri proprii conform art.111,alin (4) din aceeasi lege si art. 6 din HGR nr.
1274/2011 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/prescolar pentru
anul 2015,a sumei de 185 mii lei pentru cheltuieli material si servicii.;

- Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si indemnizatiile
lunare ale persoanelor cu handicap grav;

- Ajutorul acordat pentru incalzirea locuintei pentru beneficiarii Legii 416/2001;



- A metodologiei de elaborare a bugetului pe anul 2015 si a estimarilor pe anii 2016,2017 si
2018;

- A alocarii de catre AJPIS Dambovita a diferentei de ajutor incalzire cu lemne,in suma de 3 mii
lei,sezon 2014-2015.

Se propune total venituri in suma de 5383 mii lei ,din care : se dataliaza conform prezantarii in
nota de fundamentare.

Total cheltuieli 10238 mii lei , ,din care : se dataliaza conform prezantarii in nota de fundamentare.
Se citeste pana la sectiunea de functionare ,parte care reprezinta total buget pe 2015.
Se citeste sectiunea de functionare : total 5383 mii lei si total cheltuieli 5348 mii lei.Cheltuieli in

sectiunea de functionare reprezinta cheltuielile cu bunuri si servicii ,fara cheltuieli de investitii.
Se propune utilizarea sumei de 4855 mii lei din excedentul anului anterior pentru sectiunea de

dezvoltare,la care se adauga la total venituri si varsaminte din sectiunea de functionare (37.02.04) in suma
de 35 mii lei : total cheltuieli =4890 mii lei.

Se propune utilizarea sumei de 376 mii lei (rectificat 373 mii lei ) din excedentul anului anterior
pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare.

Se citeste lista de investitii noi pe anul 2015,total =3705 mii lei;
Se citeste lista obiectivelor de investitii in continuare - buget initial 2015 ,total 1150 mii lei;
Se citeste lista pozitiei alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri – buget intial

2015,total+ 35 mii lei.
D-ra Nita Felicia – este propunerea ordonatorului primncipal de credite fara a citi modificarile

propuse in sedintele pe comisii din data de 9.02.2015.
Dl Dinca Nicusor – am propus sa se dea o suma de bani pentru culte. Nu s-a alocat.Am propus

sume pentru parcarea de la Scoala Darza care este necesara .Nu s-a vrut sa se aloce bani pentru parcul de
la Darza.s-au propus multe,multe altele in satul Darza.Nu mai spun de celelalte localitati.

Dl Gheorghe Stefan – vrem si noi raportul de cheltuieli pentru anul 2014.
D-ra Nita Felicia – raportul de cheltuieli pentru anul 2014 va fi insotit de inchiderea exercitiului

bugetar pe anul 2014.
Dl Gheorghe Stefan – de ce s-au dus termenele din propgramul de achizitii pana la 31.12.2015?
Dl. Toader Florin- astazi trebuia prezentat un raport. Orice proiect de buget este prezentat de un

raport. Suntem obligati sa votam un buget negociat.Votul este negociat pentru acest buget in diverse
locatii de pe raza comunei

Cum este posibil ca sotia d-lui.primar sa mearga la fiecare consilier si sa negocieze votul?
Cum este posibil ca dna. directoare a scolii Anca Teodorescu sa nu prezinte raportul pentru anul

2014 privind exercitiul bugetar?
S-au alocat o serie de sume pentru scoala si avem impresia ca s-au cheltuit la scoala din Samurcasi.
Noi ,Consiliul local, in afara acestor bani am mai alocat pentru investitii 2,981 miliarde la Scoala

Samurcasi pentru lucrari de reparatii ;pentru reparatii gard 260 milioane;pentru izolatii exterioare la
Gradinita cu program prelungit :372 milioane;pentru zidarie pereti :372 milioane;pentru modernizare put
alimentare cu apa: 124 milioane;reparatii si amenajare teren de sport :372 milioane.Am dat citire sumelor
care au fost date si care avem impresia ca s-au cheltuit la Scoala Samurcasi unde s-a facut Gradinita cu
program prelungit .In afara acestor bani care i-am dat ,aproape 3 miliarde fara 100 si ceva de
milioane ,am mai alocat din bugetul local 2 miliarde pentru Scoala Samurcasi,reparatii Gradinita Darza
110 milioane,reparatii Gradinita Crevedia 200 milioane,reparatii Scoala Darza :50 milioane,reparatii
Scoala Crevedia :200 milioane .

Cei 50 milioane de la Scoala Darza cred ca s-au cheltuit acum trei saptamani cand a luat foc
cancelaria din Scoala Darza.,aparatul de apa.

Dl. Gheorghe Ionut - s-a sunat la 112? S-a facut un proces-verbal la I.S.U.?
Dna. Mitrofan - s-a stins imediat
Dl. Toader Florin - anul acesta trebuia sa se intocmeasca un buget al scolii,care mai intai trebuia

supus aprobarii Consiliului de administratie al Scolii Crevedia ,din care eu impreuna cu inca doi consilieri
suntem parte din consiliu. Membrii din partea C.L. nu au fost invitati la Consiliul de administratie al
scolii. Cine a dat aprobare pentru bugetul scolii pentru a fi inaintat catre Consiliul local daca noi nu am
fost invitat,in calitate de reprezentanti ai Consiliului local - forul deliberativ al comuneii?

Nu avem nimic cu cadrele didactice si cu dna. Directoar,dar atata timp cat dansa ne respecta pe
noi.

Nu cred ca trebuie sa mai aprobam alti bani cand au fost cheltuiti aprox. 5 miliarde si 500
milioane lei pentru scoli.acum vine cu inca o solicitare sa-i mai dam inca 500 milioane?



Ce reparatii s-au facutanul trecut la Scoala Crevedia , Gradinita Darza si Gradinita Crevedia?
Nici-una.Atunci sumele acestea pe care noi le aprobam catre dvs.nu vi se par exagerate?

Trebuia sa ni se prezinte de catre d-na director un raport privind cheltuielile.Eu am invitat-o pe d-
na directoare in numele Cl in data de 24.09.2014,dupa aceea in fiecare sedinta a Consiliului local i-am
spus sa fie prezenta.Ne trateaza cu indiferenta.

Vom incepe sa votam bugetul pe capitole ,pe subcapitole. Sa vedem cine va aproba cheltuielile la
scoala daca nu stim pe ce s-au dus banii.A consumat tot ce i-am dat anul trecut si sa mai ceara 500
milioane acum?Servicii vidanjare 130 milioane;Si alti bani :inlocuire ferestre trermopan

Pana nu vine dna. director sa ne prezinte cheltuielile pe anul trecut, aprobam doar banii de salarii
la profesori sa se ocupe de educatia copiilor;bani pentru deplasari,materiale de
curatenie;incalztrul,carburantul,piese de schimb,posta si deplasari interne.restul pentru ce sa dam bani?

Dra. Nita Felicia - este gresit inteles.
Pentru invatament in anul 2014 s-au aprobat 2816 mii lei si s-au cheltuit 2153 mii lei.
Se prezinta cheltuielile detaliate la invatamant.Suma alocata a fost destul de mare dar nu a fost

cheltuita.Am avut prevedere pentru furnituri de birou 10 mii lei si s-au efectuat plati de 3595 lei.pentru
curatenie s-au efectuat plati de 17 mii lei.Pentru incalzit a fost prvedere de 200 mii si s-au efectuat plati
de aprox. 70 mii lei.Carburanti,lubrefianti a fost prevedere de 25 mii lei si s-au efectuat plati de 17 mii lei.

Participa la sedinta si dl. Gavrilescu Gheorghe.
Dra. Nita Felicia - anul financiar bugetar 2014 s-a incheiat la 31.12.2014. Inchiderea exercitiului

financiar se va prezenta intr-o sedinta ulterioara.Pentru Scoala samurcasi s-au efectuat plati de 199999
leipana la data de 31.12.2014.pentru Scoala Cocani s-a intocmit un proiect pentru reabilitare in valoare de
26 040 lei.

Dl. Toader Florin - va rog sa prezentati intr-o formulare oficiala exercitiul financiar si sa il
supuneti aprobarii Consiliului local Nu cititi din ciorne si prezentati o hartie oficiala.Am dori sa avem in
fata o hartie oficiala din care sa reiasa ce cititi dvs scris cu creionul in ciorne.

Dra. Nita Felicia - se discuta aprobarea bugetulde venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si nu
incheierea exercitiului financiar pentru anul 2014.Pentru ca dvs ati intrat in amanunte cu cheltuielile
pentru anul trecut ,eu corectez ce ati spus dvs.

Dl Toader Florin - este oficial ce ati citit dvs.
D-ra Felicia : Da.
Dl Toader Florin - d-le presedinte va rog sa solicitati d-rei contabil sa puna la dispozitia

consilierilor locali hartia financiar.
D-ra Nita Felicia - in aceasta sedinta nu discutam de incheierea exercitiului financiar.
Dl. Matache Emanoil - doresc sa se bage gaze la Cocani. De trei ani ma lupt cu morile de vant.

Anul trecut s-au alocat 9 miliarde si nu s-a facut nimic, anul acesta se aloca 6 miliarde si se face tot nimic.
Investitia este necesara pentru ca sunt consumatori. Daca nu se voteaza aceasta suma pentru gaze pentru
Cocani, eu imidau demisia.

Pentru eliminarea apelor pluviale din centrul comunei s-au alocat 1.5 miliarde. Nu sunt suficiente.
De ce se nu se fac alei pietonale?Centrul comunei Crevedia rata mai rau ca la Fantanele.

Daca cred colegii ca se pot baga gaze cu 6 miliarde la Cocanio atunci eu le multumesc si plecam
acasa.

Dl. Voinea Gheorghe - de ce ne-am pierdut timpul de trei ori in comisii daca bugetul apare
altfel?Am stabilit niste propritati ale localitati. Fiecare consilier a venit cu cate o propunere,pentru
scoala,pentru parc si altele.

Dl. Gheorghe Ionut - se aloca in fiecare an bani pentru scoli si ajung la scoala foarte putini. Ce se
va face la Scoala de la Cocani cu un miliard jumatate .Venimde fiecare data cu cate o propunere. Nu s-au
luat in seama aceste propuneri. Nu se face nimic. Batem pasul pe loc. Au ramas 51 miliarde excedent din
anii anteriori.

Dna. Mitrofan - daca dna. director nu s-ar numi Teodorescu ar mai fi aceste discutii?
Dl. Gheorghe Ionut - de ce s-au cerut 1.5 miliarde pentru scoala Cocani?Sunt banii nostri ai

oamenilor.
Dna. Mitrofan - pentru reabilitare
Dra. Nita Felicia - acei bani nu s-au alocat scolii. Cladirile sunt ale primarie,sunt in administrarea

autoritatii publice locale si nu in ale scolii.
Dl. Toader Florin - Problema este de legalitate al bugetului dvs.S-a facut sedinta la scoala pentru

aprobarea bugetului scolii?
Dna. Mitrofan - bugetul pentru 2015 s-a discutat in Consiliul profesoral.



Dl. Toader Florin - Conform Legii 1 a invatamantului ,bugetul se discuta in Consiliulde
Administratie al scolii nu in Consiliul profesoral.Se supune atentiei parintilor.Fiind ca bugetul scolii
trebuie supus aprobarii Consiliului de administratie,eu ma opun ,astazi,aici si pentru slariile dvs.

D-na Mitrofan - dar ni le dati dvs?
D-nele profesoare parasesc sala de sedinta.
Dl. Toader Florin - nu vi le dau eu,dar sa faca d-na director sedinta de consiliu.Sa fiu legal eu,fiind

ca altfel vorbesc ceva ilegal.
Dl. Gheorghe Stefan - daca ni se prezenta rapoarte din partea d-nei director al scoilii si de catre dl.

Primar nu mai aveam nici o obiectiuneSuntem marionete in consiliul local.S-au facut promisiuni si nu s-a
facut nimic.

Ce facem cu locurile de joaca pentru copii?
Nu avem nimic cu doamna director Anca Teodorescu. Am facut adresa d-nei director sa se puna la

dispozitie documente care sa justifice cheltuielile pe anul trecut.
Dl. Primar - a citit niste sume total gresite.Oamenii din sala ce cred,ca suntem niste hoti?Nu stie sa

le citesca fiind ca nu este de meserie.
Dl. Toader Florin - le citesc din hartiile oficiale. A fost ideea tuturor sa fie aceasta sedinta numai

pentru buget.
Dl Primar - recunoaste d-le Toader F. Ca ti s-au pus toate materialelel la dispozitie?Nu ai stiut sa

te uiti in ele!
Dl. Gheorghe Stefan - am un proiect pentru Clubul Sportiv si nu l-ati prins pe ordinea de zi.
Dil Primar - d-le Toader Florin ati venit la mine sa imi spuneti sa nu pun pe ordinea de zi proiectul

cu Tudor pau?
Dl Toader Florin - nu a fost ideea mea,a fost ideea tuturor ca sedinta de buget sa fie numai de

buget.
Dl Primar - si atunci de ce ai spus ca nu am vrut sa trec pe ordinea de zi?
Dl Toader Florin - a fost vorba de sedinta ordinara trecuta cand v-ati opus.
Dl. Voinea - dra. contabil a prezentat proiectul de buget , propun aprobarea acestuia.
Dl. Gheorghe Ionut - propun sa se aprobe pe capitole.
Dra. Nita Felicia - se citesc veniturile: suma totala 3583 mii lei.
Dl. Presedinte - supune la vot partea de venituri
Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dra. Nita Felicia - Total cheltuieli : 10238 mii lei.
1. Capitol 51.02 autoritati executive 1777 mii lei
Dl. Presedinte - supune la vot capitolul 51.02.
Se voteaza cu 15 voturi pentru
Dl Toader Florin - ce reprezinta cheltuielile de capital?
D-ra Felicia - inclusiv cheltuielile de capital intra in aceasta suma..
2. Capitol 65.02 invatamant
Dl presedinte supune la vot subcap.65.02.10 cheltuieli de personal = 1725 mii lei
Se voteaza cu 15 voturi pentru
Dl Toader Florin - la bunuri si servicii pe subcapitole.
Dra. Nita Felicia = Suma de 185 mii lei a fost alocata de catre ANAF Dambovitain conformitate

cu prevederile Legii nr. 1/2011 pentru cheltuieli materiale si servicii.Dvs. Nu aveti cum sa nu votati
aceasta suma.Suma de la bugetul local este de 280 mii lei

Suma de 465 mii lei - bunuri si servicii este formata din 280 mii lei din bugetul local si restul din
suma defalcata (185 mii lei ) .

Dl Toader Florin - Suma de 280 mii lei din bugetul local nu sunt de acord sa-i dam scolii din
cauza ca nu ne-a prezentat d-an director nimic,plus ca este ilegal bugetul pe care il votam acum din cauza
ca nu a trecut prin Consiliul de administratie al scolii.

Dl Primar - unde scrie?
Dl. Toader Florin - in Legea 1/2011.
D-ra Nita felicia - suma propusa din bugetul local de 280 mii lei este pentru plata cheltuielilor

pentru autobuzul scolar,pentru delegatii Suma de 185 mii lei este din sume defalcate pe TVA.Suma este
insuficienta.

Dl. Gheorghe Stefan - propun sa amanam. Ati pus documentele numai la comisii. Vad ca dl.
Silviu Mitroi este din nou responsabil.

Dra. Nita Felicia - total cap.65.02 invatamant 2190 mii lei.
Dl. Toader Florin - propun sa se scoata urmatoarele sume de la invatamant:



- 20.01.09 = 62 mii lei
- 20.01.30 = 75 mii lei
- 20.02 = 51 mii lei
- 20.05 = 76 mii lei. Total 264 mii lei.
Raman cei 185 mii lei de la stat + restul de la noi de aproximativ 200 milioane.
Dra. Nita Felicia - propunerea nu este corecta. 264 de mii de leiDl viceprimar a spus sa se scoata

sumele de la invatamant repartizate pentru prestari servicii cu caracter functional ,bunuri si
servicii,reparatii curente si bunuri de natura obiectelor de inventar.Aceste sume sunt repartizatedin cei
185 mii lei ,reprezentand sume defalcate din TVA si dvs nu aveti cum sa interveniti aici.Puteti sa
interveniti la carburanti,piese de schimb si delegatii cadre didactice.,unde sunt sume alocate de catre
bugetul local.

Dl. Gheorghe Ionut - ati avut discutii in comisii pentru cheltuiel pentru invatamant?V-ati hotarat
pentru sumele acestea. Am aprobat pe anul 2014, 2 miliarde pentru gradinite.Ati ajuns la un acord?

D-ra Felicia - am discutat si cu dl viceprimar si cu dvs in data de 9.02.2015 am discutat de la ora 5
pana la ora 7.La sumele prevazute la cap. cheltuieli pentru invatamant ,cred ca dl viceprimar nu a facut
obiectiuni.

Dl. Viceprimar - nu am fost de acord pentru suma de 50 mii lei - obiectiv de investitii in
continuare : Reabilitare scoala Samurcasi.

D-ra Nita - aceste cheltuieli pentru reabilitare scoli nu se dau scolilor,cladirile fiind in
administrarea primariei.Pentru cheltuieli de capital noi suntem obligati sa le efectuam si nu scoala prin
cheltuieli curente.

Dl Gheorghe Ionut - pentru 2014 am aprobat 2 miliarde pentru gradinita cu program prelungit.Dvs
veniti acum si mai cererti inca 50 mii lei pentru ce s-a executat in 2014.

D-ra Nita - pentru ce s-a executat si nu s-a achitat.Pentru ca nu s-a aprobat in sedinta de consiliu
pentru ca a fost considerata sedinta nelegal constituita.V-ati ridicat si ati plecat.

Dl. Presedinte - supune la vot suma de 2190 mii lei - invatamant.
Se voteaza cu 9 voturi pentru, 4 impotriva (dl. Voinea, dl. Toader Florin, dl. Matache E. si dl.

Gheorghe Ionut), 2 abtineri (Gheorghe Stefan si Dinca Nicusor)
Motivul votului impotriva: dl. Gheorghe Ionut- pentru suma de 50 mii lei care s-a cheltuit in avans

fara sa fie acoperit de prevedere bugetara..
Dl. Toader Florin - nu s-a facut receptia acelor lucrari de la scoala Samurcasi.
D-ra Nita Felicia - s-a efectuat receptia lucrarilor executate.
Dl Toader Florin - de ce mai platim?
Dl. Voinea Ghe. - trece la cap. 67.02 - cultura recreiere si religie - cu suma de 677 mii lei.
Dl. Presedinte - supune la vot suma de 677 mii lei .
D-na secretar - aici este vorba despre sport?
D-ra Felicia - este vorba despre biblioteca,cultura,sport si culte.
Se voteaza cu 13 voturi pentru si 2 abtineri (Mihai Dumitru si Gavrilescu Gheorghe)
Dl. Presedinte - trece la cap. 68.02.- asistenta sociala - 424 mii lei
Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl. Presedinte - trece la cap. 70.02.- locuinte,servicii si dezvoltare publica = 1320 mii lei
Se voteaza cu 15 voturi pentru
Dra. Nita Felicia -Cheltuieli de capita reprezinta:extindere iluminat public si retea gaze Cocani.
Dl Toader Florin - vedeti ce ati votat?
Dl Matache - dl Primar va rog sa se faca extinderea conductei de gaze la Cocani.
Dl Primar - va promit ca luam avizele si facem rectificare de buget.
D-ra Felicia - in trim II se face rectificare.
Dl Primar - data viitoare punem pe ordinea de zi extinderea conductei la Cocani.
D-na secretar- avem proiectul ca sa il aprobam ?
D-ra Nita - Nu.
Dl. Presedinte supune la vot Cap. 74.02. - protectia mediului = 30 mii lei(taxele speciale)
Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl. Presedinte supune la vot Cap. 84.02.- transporturi = 3720 mii lei(suma rectificata fata de suma

prezentata in proiectul de hotarare )
D-ra Felicia - daca adunati sumele respective da suma de 3720 mii leiNu este trecuta suma la

cheltuieli de capital.
Se voteaza cu 15 voturi pentru
Dl. Presedinte supune la votCap. 87.02.- alte actiuni economice = 100 mii lei



Se voteaza cu 15 voturi pentru
Dra. Nita Felicia - o data ce s-a aprobat bugetul s-a aprobat si sectiunea de functionare.
Dl. Presedinte - supune la vot suma de 4855 mii lei (utilizarea excedentului anului trecut)
Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl. Presedinte -supune la vot utilizarea sumei de 373 mii leidin excedentul anului trecut pentru

acoperirea golurilor de casa.
D-ra Nita Felicia - suma alocata pentru acoperirea golurilor de casa reprezinta o rezerva in situatia

in care nu se vor face incasarile prognozate.
Se voteaza cu 15 voturi pentru
Dl. Presedinte -supune la vot punctul B - plafonul maxim pentru cheltuieli de personal in suma de

2324 mii lei,suma insuficienta. Salariile personalului din primirie,a indemnizatiilor consilierilor locali si
salariile asistentilor personali sunt suficiente pana in luna septembrie. Se va veni cu propunere de marire a
plafonului,prin rectificare de buget.

Se voteaza cu 15 voturi pentru
Dra. Nita Felicia - citeste lista de investitii. Obiective de investitii noi = 3705 mii lei.
D-ra Nita Felicia - daca suma este insuficienta,se poate face rectificare de buget in trim.III si se

pot realoca sume.Primul lucru care trebuie facut pentru lucrari este proiectarea.
Dl. Presedinte - supune la vot.
Se voteaza cu 15 voturi pentru
Dl. Presedinte - supune la vot obiectivul de investitii in continuare,referitor la suma de 50 mii lei

pentru reabilitare Scoala Samurcasi.
Se voteaza cu 9 voturi pentru, 4 impotriva (dl. Voinea Ghe. , dl. Toader Florin, dl. Matache E. si

dl. Gheorghe Ionut), 2 abtineri (Gheorghe Stefan si Gavrilescu Ghe.)
Motivul - lucrarile au fost terminate in 2014.
Dl. Presedinte -supune la vot suma de 1100 lei (drumuri)alocata in lista de investitii in continuare.
Se voteaza cu 15 voturi pentru
Dl presedinte - supune la vot lista alte cheltuieli de investitii .
Se voteaza cu 15 voturi pentru
Avizul comisiei buget favorabil.

2. Dl. presedinte trece la punct 2 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea
programului de achizitii pentru anul 2015- initiator Teodorescu Florin Stefan - primar;

Dra. Nita Felicia - aceste investitii s-au aprobat in buget.
Avizul comisiei buget favorabil.
Avizul comisiei juridice- favorabil.
Avizul comisiei cultura - culte - nefavorabil.
Dl. Presedinte - supune la vot.
Se voteaza cu 15 voturi pentru.

3. Dl. presedinte trece la punct 3 al ordinii de zi: Diverse
Dl. Toader Florin - trebuie pus pe ordinea de zi la prima sedinta P.H. privind rezilierea

contractului de concesiune a terenului de sport Samuracsi.,incheiat cu Clubul Sportiv Besta.

Nu mai sunt alte discutii.
Dl presedinte declara sedinta inchisa.

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

STEFAN MARIAN
Jr.SAREALBA IULIANA

Crevedia 12.02.2015


