
 
 

ROMANIA
Consiliul local al comunei Crevedia

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

Nr.7109/30.06.2015

M I N U T Ă

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului local din
30.06.2015

 
           Convocarea consilierilor locali a fost făcută in baza dispozitiei  nr.112/25.06.2015  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  14 consilieri , şedinţa fiind legal constituita. Dl Manea Stefan – absent .
Participa la sedinta dl. primar Teodorescu Florin Stefan si d-na Sarealba Iuliana – secretar .

           Presedinte de sedinta ales este dl. Vasilescu Mircea

Se supune la vot minuta de sedinta  din data de 28.05.2015. Cine este pentru?
Dna. Secretar - cine lipseste? Dl Manea Stefan – nu este prezent.
Se voteaza cu 14 voturi pentru.

            Dl. primar citeste propunerea de ordine de zi :

1. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a terenului in suprafata de 5000 
mp  situat in T.56,P. 457/11 ,sat Darza,comuna Crevedia,judetul Dambovita prin includerea in domeniul 
privat al localitatii - initiator Teodorescu Florin Stefan;

Dl. Primar - retrage primul punct al ordinii de zi. 
Dl. Toader Florin - nu se poate face o sedinta extraordinara, ca sa fie mai repede pe ordinea de zi?
Dl. Primar - citeste punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei 

juridice a terenului in suprafata de 428 mp  situat in T.42,P. 239/1/18/7 ,sat Manastirea,comuna Crevedia, 
judetul Dambovita prin includerea in domeniul privat al localitatii - initiator Teodorescu Florin Stefan;

Dl. Primar - citeste punctul 3 pe ordinea 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. Primar - citeste punctul 4 pe ordinea de zi: Cererea nr. 3931/6.05.2015 prin care se solicita 
intocmire PUZ.

Dna. Secretar - in tarlaua 40 unde e jumatate intravilan si jumatate extravilan.
La punctul 5 - Diverse.

Dl. presedinte - supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru ?
Se voteaza cu 14 voturi pentru. 
Dna. Secretar - sa trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Hotararea stiti in ce scop se da, este 

necesara pentru intabularea acestei suprafete de teren ca ulterior sa se intocmeasca raportul de evaluare ce 
va fi prezentat consiliului in vederea aprobarii. 

Prin hotararea prin care se aproba Raportul vom aproba si realizarea schimbului si vom numi o 
persoana (un reprezentant al C.L.), care sa incheie actul la notarial.

Dna. Secretar - daca realizam intabularea pana la sfarsitul lunii, pana in septembrie se realizeaza, 
cu conditia sa vedem cum ne iese evaluarea.

Alte solutii nu sunt decat sa treaca prin C.L. Ca altfel nu justificam utilitatea publica.



In hotarare sunt trecuti 428 mp., dar am fost la dna. Dana de la firma Luf Cad si mi-a scos 
suprafata exacta de 425 mp. (5000+425=5425 mp) exact cat e indreptratita sa ia.

In hotarare se reglementeaza situatia juridica a terenului privat al com. Crevedia, jud. Dambovita - 
suprafata de 425 mp. situata in T.42,P. 239/1/18/7, prin includerea in domeniul privat al comunei Crevedia 
,se afla in intravilanul localitatii Crevedia fiind din categoria arabil, avand urmatoarele vecinatati:N -Dc 
243, cu latura 12.00 ml., E - panait Tudor, cu latura 36.20 ml., S - TAP, cu latura de 11.97 ml. Si V - Drum 
cu latura de 35.37 ml.

In art. 2 din proiectul de hotarare se aproba inventarul bunurilor localitatii cu suprafata de 425 mp. 
situata in T.42,P. 239/1/18/7. In anexa nu se modifica decat 425 mp. iar la pretul unitar la cei 5000 mp. in 
loc de valoarea care este trecuta vom scrie conform raportului de evaluare intocmit si aprobat in conditiile 
legii (conform evaluator), pe care ne-o vom insusi.

Avizul comisiei este favorabil.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare.
Dl. Toader Florin - legat de acest lucru vreau sa ma fac util. Dl. Primar a facut bine ca si -a retras 

initiativa, din cauza ca acest scimb ar trebui sa se faca imedit, deoarece aceasta suprafata este deja 
conform art. 1 al P.H. Pe care l-a propus initiatorul.

Dna. Secretar - reglementarea situatiei juridice presupune si modificarea in functie de evaluare. 
Oricum o sa revenim cu proiectul de hotarare.

Dl. Toader - eu consider ca se putea face direct 
Dna. Secretar - ca sa depunem actele pentru intabulare e suficient, dar revenim si pentru valoare.
Dl. Toadre - dl. Primar l-a scos ca era gresit facut introdus de doua ori. Toate actele exista.
Dl. Presedinte - se votam. Cine este pentru?
Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dna. Secretar - sa trecem la  pct. 3 al ordinii de zi. 
Dl. Presedinte - citeste proiectul de hotarare: 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.Toader Florin - de ce nu l-a votat dl. Primar? De ce l-a retras?
Dna. Secretar - pentru ca trebuie modificat. Este optiunea dl. Primar.
Dl. Gheorghe Ionut - poate face o ilegalitate?
Dl. Presedinte - se supune la vot pct. 3 pe ordinea de zi. 
Cine este pentru?
Dl. Primar - aduce lamuriri referitor la reparatia serpantei.
Dna secretar - dl. Primar este initiatorul proiectului de hotarare, lasati-l sa va expuna proiectul 

dupa aia va inscrieti la discutii.
Dl. Presedinte - votam sau nu proiectul asta?
Supunem la vot. Cine este pentru?
Dl. Voinea Ghe. - trebuie inlocuiti toti capriorii sau inlocuim doar pe aceia care sunt deteriorati?
Se voteaza cu 14 voturi pentru .
Avizul comisiei este favorabil.
Dl. Presedinte - trece la pct. 4 al ordinii de zi: Cererea nr. 3931/6.05.2015 prin care se solicita 

intocmire PUZ.
Dl. Manea Stefan este prezent la sedinta.
Dna. Secretar - cererea este formulata de catre proprietara din T.40 al doilea plan care duce la 

calea ferata, unde este impartita in intravilan si extravilan.
Proprietara are in aceeasi tarla si parcela si intravilan si extravilan. 
Oamenii vor sa-si faca PUZ pentru construire in intravilan arabil (curti constructii devine cand 

scoate autorizatie).
Dl. Presedinte - se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi.
Dna secretar - Cine este pentru?(sa-si faca PUZ)
Se voteaza cu  15 voturi pentru.
Dl. Presedinte -  trece la pct. 5 al ordinii de zi: Diverse
Dl Gheorghe Ionut - Suntem toti prezenti , va intreb daca sunteti de acord (si nu e vorba de 

campanie electorala), ca echipele de juniori sa fie recompensati cand luam banii de indemnizatii, sa 
punem cate 50 lei fiecare pentru jucatorii copii minori la toate grupele, sau fiecare sa dea dupa posibilitati.

Dl. Voinea Ghe. - suntem de acord



Dl. Gheorghe Ionut - pe data de 8 strangem banii
Dna. Secretar - propun ca banii (50 lei) sa vi-i opreasca la casieria primariei din indemnizatia 

fiecarui consilier.
Dl. Gheorghe Ionut - sunteti de acord cu ce a propus dna.secretar? Sa se opreasca de la 30 de lei in 

sus.
Dl. Toader Florin - felicitari copiilor. Daca acesti copii ne-au reprezentat cu brio trebuie 

recompensati. Aprobam rectificari. Va aduc aminte ca procentrajul de promovabilitate al scolii Crevedia 
este de 50%.

Felicitari celor cativa copii care au luat note peste 9 (doi copii), ceilalti au luat note de 1 si 2 la 
evaluarea nationala. Din 48 copii jumatate sunt sub nota 5. Asta am avut de spus.

Dl. Viceprimar - din cauza cui? Din cauza scolii sai a parintilor? Sunt mai multe probleme.
Dl. Matache Emanoil - pe strada Scolii la Cocani tebuie piatra ca trece masina de gunoi
Dl. Costache Fl. - Iluminatul public si podetele. Da trebuie piatra pe strada Luncii, pe strada Scolii 

si pe strada Stupilor aproape de padure.

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 30.06.2015


