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Nr. 3732/29.04.2015

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

29.04.2015

Convocarea consilierilor locali a fost făcuta in baza Dispozitiei nr.85/23.04.2015.Au fost inaintate la fiecare
consilier in functie, invitatiile de participare la sedinta inregistrate cu nr.3507/23.04.2015 în care au fost precizate: data, ora,
locul desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei, constituita din :

Sunt prezenţi 15 consilieri - şedinţa fiind legal constituita.
Participa la sedinta dl Primar Teodorescu Florin,dl. Grigore Niculae,d-ra Nita Felicia si d-na Sarealba Iuliana –

secretar.
Presedinte de sedinta ales este dl. Vasilescu Mircea – declara sedinta deschisa.
Dl Toader Florin - solicita ultimile doua rapoarte ale curtii de conturi.
Solicita clarificarea legalitatii modului in care a fost angajat dl. Silviu Mitroi in functia de consilier personal al

primarului.
D-na secretar - dl Silviu Mitroi a fost angajat in baza Dispozitiei nr. 134/23.07.2012 in functia de consilier personal al

primarului,fiind incheiat contract individual de munca nr. 5328/23.07.2012 pe perioada determinata si anume pe perioada
mandatului d-lui Primar Teodorescu Florin Stefan,in temeiul art.66 din Legea nr. 215/2001,republicata,cu completarile si
modificarile ulterioare.Prin art. 3 din dispozitia mentionata a fost numit responsabil cu achizitiile publice ,avand atributii
delegate conf. Art. 3041 (3) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,cu completarile si
modificarile ulterioare.

Dl. Toader - s-a solicitat d-lui. primar si nu s-a consemnat sa se puna la dispozitie T.A.P. - urile.
Dl. presedinte supune la vot minuta sedintei din luna martie 2015
S-a votat cu 15 voturi pentru.
Dl presedinte - da cuvantul d-lui primar pentru a citi proprunerea de ordine de zi:
Dl. Primar - se rectifica numerotarea punctelor de pe ordinea de zi. Sunt 5 puncte pe ordinea de zi.Numerotarea este

gresita.Citeste propunerea de ordine de zi.
Dl. Presedinte - supune la vot.
Se voteaza cu 15 voturi pentru.

Dl. presedinte trece la punct 1 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului
financiar pentru anul 2014- initiator Teodorescu Florin Stefan;



Dra. Nita Felicia - citeste raportul de specialitate nr. 3383/20.04.2015.
Dl. Toader Florin - este un exercitiu financiar mult imbunatatit fata de anii trecuti.
La inceputul anului s-a aprobat programul de achizitii pentru un buget de 66 miliarde din care un excedent al anului

2013 de 42 miliarde.
Am avut o lista de investitii din care s-au realizat 5 pozitii.
Trebuia sa spuneti din ce s-a propus, ce s-a facut si ce cheltuieli s-au realizat.
Defalcat trebuia sa se spuna la servicii consum de energie electrica.
Trebuia sa se spuna cat s-a propus si cat a ramas.
La deszapezire am dat 550 milioane in luna martie.
Trebuia sa se spuna ce contributie a avut buldoexcavatorul primariei si cat restul.
In vara trecuta ati spus ca nu erau contracte incheiate.
Ce bani s-au cheltuit pentru situatii de urgenta ?
Pentru biserica Darza s-au dus 610 milioane. Acesti bani sunt impartiti pe biserici.
Cum a fost facuta instalatia electrica la Biserica de la Cretulesti?
Materialele pentru zugravirea bisericii de la Darza,care au fost/Nu am vazut ca s-a zugravit biserica la exterior.
D-ra. contabil - programul de achizitii pe care il cititi este orientativ.
Dl. Toader Florin - lucrarile intra in compotenta consiliului local. Bani dati pentru lucrari, neaprobati, delapidati. Am

aprobat realizarea gardului la Gradinita Samurcasi cu program normal=150 milioane. S-a mutat aceasta lucrare la Gradinita cu
program prelungit. Este delapidare.

Nu s-a mai trecut in acest exercitiu financiar amenda care s-a platit la ANRMAP.
Cine a aprobat sa se plateasca aceasta amenda din banii publici pentru neregulile facute de catre dl. Mitroi Silviu si de

dl. Primar.
D-ra. contabil - in sedinta anterioara s-a prezentat raportul primarului.
S-a efectuat inventarul in anul 2014
Modernizare drumuri Darza
Modernizare drumuri Cocani - 233.554
Tratament bituminos - 670.554
Cositoare - 240 milioane - 2 buc.
Alimentare cu apa si canalizare = 1 si ceva de milioane
Dl. Toader Florin - in 2014 nu a fost trecuta cheltuiala cu apa si canalizareaa.
Dra. contabil - este contributia ADI Constanta
Dl. Gheorghe Ionut - garantia la tratamentul bituminos ce valoare are si cine trebuie sa indrepte greseala care s-a facut?
D-ra. Nita - garantia de buna executie este de 5 ani
Dl. Gheorghe Ionut - sa vina cei de la Schellter sau cine sunt si sa -si asume obligatia de a repara.
Dl. Toader Florin - ati venit cu lectia neinvatata.
Dl. Gheorghe Ionut - materialele luate de primarie pentru Biserica Crevedia II unde sunt depozitate?
D-ra. contabil - in curtea bisericii. Va voi prezenta cum scrie la lege.
Dl. Gheorghe Ionut - s-a executat gardul de la Gradinita Samurcasi cu program normal?
D-ra. contabil - nu
Dl. Gheorghe Ionut - s-a facut gardul la Gradinita cu program prelungit si s-a depasit suma alocata.
Dl.Toader Florin - Gradinita cu program prelungit a incasat 2.2 miliarde +1.87 miliarde(bani din bugetul scolii) +0.5

miliarde dati in 2015? Se ridica de jos.
Dl. Toader Gheorghe - dotarile din gradinita sunt facute de scoala.
Dl. Toader Florin - obiectele de inventar din gradinita cu program prelungit nu intra in aceasta suma.
Sa spuneti cati bani s-au bagat in biblioteca?
D-ra. contabil - s-a facut proiectul in 2014
D-ra. contabil - pentru buldoexcavator 38.287 lei
Dl. Toader Florin - nu s-a bagat ulei in 2014?
D-ra. contabil - motocositoare 15.027 lei. Bonurile valorice neconsumate in 2014 au ramas pe stoc in 2015.
Dl. Gheorghe Ionut - unde este caramida de la posta demolata?
Daca s-a vandut cu cat a fost evaluata?
D-ra. contabil - caramida a fost depozitata langa sediul Postului de politie Crevedia
Dl. Gheorghe Ionut - va aduc un martor care a luat 300 caramizi sa faca un gratar.Dl. Petre Florin a spus ca tabla de la

gradinita a fost pusa de pe Scoala Samurcasi pe casa dlui. fost viceprimar Toader Gheorghe.
Dl. Gheorghe Stefan - trebuie sa fie aceasta caramida in inventarul primariei ?- intreaba secretarul.
D-na. Secretar - da
D-ra. Contabil - tabla este dusa la fier vechi.
Dl. Ghecrghe Ionut - am aprobat parcare la cimitir Darza. S-au sapat doar santuri, nu se pune si bitum. Nu se mai

termina parcarea? Sa se puna bitum.
Dl. Toader Gheorghe - aviz comisiei este favorabil
Dl. Presedinte - supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 8 voturi pentru (Voinea Ghe., Toader Ghe., Mihai Dumitru, Petre Florin, Costache Fl., Georgescu Ion,

Stefan Marian, si Gavrilescu Ghe.), 5 impotriva si 1 abtinere (Bobe V.)
Dl. Toader Florin - prezentarea cheltuielilor de catre reprezentantul primariei corupte este facuta cu ajutorul alesilor

locali si este facuta in bataie de joc.
Dl. Gheorghe Stefan - sunt suparat ca d-ra. contabil nu a facut un raspuns oficial pentru caramida.



Dl. presedinte trece la punct 2 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind stabilirea sumelor pentru acoperirea
cheltuielilor ocazionale cu tiparirea si distribuirea Atestatelor de producator si a certificatelor de comercializare a produselor
din sectorul agricol- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

Dl. Gavrilescu - sunt de acord cu toate aprobarile
D-na secretar - prezinta raportul de specialitate si proiectul de hotarare .
Avizul comisiei este favorabil
Se voteaza cu 15 voturi pentru.

Dl. presedinte trece la punct 3 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind reactualizarea Planului de analiza si
acoperire a riscurilor ,intocmit la nivelul comunei Crevedia,judetul Dambovita - initiator Teodorescu Florin Stefan ;

Dl. Grigore Niculae - prezinta raportul de specialitate si proiectul de hotarare .
Avizul este favorabil
Se voteaza cu 15 voturi pentru.

Dl. presedinte trece la punct 4 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic nr.
74a/2014 intocmit de catre SC ACONTO SRL si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Schimbare
invelitoare , reparatii sarpanta si termoizolatie din polistiren la cladirea Camin cultural - sat Crevedia ,comuna
Crevedia,judetul Dambovita“- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

Dl. Gheorghe Stefan - proiectul este gresit.Caminul culturalare acoperisul din tabla zincata nu tabla Lindap .sa se
modifice proiectul

Dl. Gheorghe Stefan - solicita amanarea
Se voteaza cu 6 voturi pentru (Toader Florin,Gheorghe Stefan,Gheorghe ionut,matache Emanoil,Voinea Gheorghe si

Stefan marian ) si 6 voturi impotriva.
Dl. Gavrilescu Gheorghe - absent
2 abtineri - dl. Bobe si dl.Stefan Marian
Avizul comisiei este favorabil
Dl. Gherghe Ionut - nu este mult de cand s-a renovat Caminul cultural s-a renovat.Practic s-a renovat in mod

continuu.
Dl. Toader Florin - se voteaza parametrii tehnicoeco- economici.
Constructia prevede grad de degradare,asa este scris in proiect.Cum sustine acoperisul .?
Dna. Secratar - deoarece este proiectul gresit (figureaza la situatia existenta tabla Lindap si de fapt este tabla

zincata )nu pun viza de legalitate in situatia in care se adopta hotararea de aprobare a indicatorilor tehnico economici. Propun
refacerea proiectului .

Dl presedinte - supune la vot proiectul de hotarare astfel cum a fost intocmit.
Se voteaza cu i vot pentru ( Petre Florin) si 13 voturi impotriva.Dl gavrilescu - absent.
Dl. Bobe - daca se reface proiectul sa se prevada mai intai decopertarea si apoi placarea cu polistiren.

Dl. presedinte trece la punct 5 al ordinii de zi: Diverse

Dl. Gheorghe Stefan - la prima rectificare de buget sa se prevada bani pentru gardul de la Samurcasi.
Dl. Costache Florentin - sa se faca din banii bisericii
Dl. Stefan Marian - terenul aferent postei este ocupat abuziv. Cine a plantat acei arbori?
Dna. Secretar -
Dl. Toader Florin - in sedinta trecuta s- a ridicat problema drumului inchis de catre dl. Balla Romeo.Ce solutii s-au

gasit?

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

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

VASILESCU MIRCEA
Jr.SAREALBA IULIANA

Crevedia 29.04.2015


