
ROMANIA
Consiliul local al comunei Crevedia

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

Nr. 11012/29.10.2015

M I N U T Ă

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului local din luna octombrie 2015

Convocarea consilierilor locali a fost făcută in baza dispozitiei nr. 232/23.10.2015 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 12 consilieri , şedinţa fiind legal constituita. D-nii. consilieri locali Gheorghe Stefan,
Manea Stefan si Gavrilescu Gheorghe – absenti.

Participa la sedinta dra. Nita Felicia aexpert.
d-na. Sarealba Iuliana – secretar supune la vot P.V. sedinta din luna septembrie 2015
Se voteaza cu 10 voturi pentru, 2 abtineri(dl. Toader Florin si dl. Bobe Radu Valentin)
Dl. Toader - Referitor la afirmatia “este un interes departe de gandurile bune ale localitatii “.S-a sceis

sumarul . Nu am spus ca ma opun, am spus ca sunt de acord cu acesta investitie. Este foarte importanta relatia
acestui investitor cu consiliul local. Dvs. si personalul din primarie trebuie sa bgasiti variantele prntrua ca sa vem o
relatie deschisa cu investitorii.

Dl. Presedinte trece la ordinea de zi :
Dl. viceprimar Petre Florin citeste ordinea de zi.
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul

2015 – initiator Primar;
2. Proiect de hotarare privind completarea programului de achizitii publice aprobat pentru anul

2015 – initiator Primar;
3. Proiect de hotarare privind delegarea unui reprezentant al Consiliului local Crevedia pentru

semnarea interogatoriul formulat de reclamanta Clubul Spotiv Besta in dosarul civil nr. 2286/120/2015 –
initiator Primar;

4. Proiect de hotarare privind amplasarea unei retele electice pe domeniul public al comunei
Crevedia beneficiar SC F.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.D.E.E. TARGOVISTE ,in scopul
alimentarii cu energie electrica hala productie produse chimice SC DON CONSTRUCTION
CHEMICALS SRL – initiator Primar;

5. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ “Introducere teren in intravilan pentru construire
locuinta P+1 ,garaj,anexa,amenajari aferente si imprejmuire teren”- beneficiar LUPASCU RENATA - –
initiator Primar;

6. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiilor a 6x400 mp
suprafete de teren din domeniul public al comunei Crevedia situate in T.37,P.209/4,in vederea construirii si
functionarii a 6 puturi forate, in cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in
aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020”,avand ca obiectiv „Reabilitare si Extindere
Sisteme de Alimentare cu Apa si Canalizare in localitatile Crevedia,Darza,Manastirea ,Samurcasi si Cocani”-
initiator Primar ;

7. Analiza cererii nr. 10258/8.10.2015 inaintata de catre Avrigeanu Radu prin care solicita
extinderea retelei de iluminat public in in T. 38 sat Darza;

8. Diverse.



Dl. Presedinte - supune la vot ordinea de zi.
Se voteaza cu 12 voturi pentru.D-nii. Gheorghe Stefan, Manea Stefan si Gavrilescu Gheorghe –

absenti.
Dl. Presedinte: Trece la primul punct al ordinii de zi.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru

anul 2015 - initiator primar
Dl presedinte da cuvantul d-rei. Nita Felicia - expert in cadrul Compartmentului financiar contabil .
D-ra Nita Felicia- nivelul maxim al cheltuielilor de personal este insuficient. OUG 41/2015-
Prezinta actul mormativ si nota de fundamentare. Scoala Gimnaziala vine cu propunere de virari

de credite.
Dl. Viceprimar a spus ca pentru executia lucrarilor de deversare ape pluviale din centru Crevedia

- valoarea este de 3 miliarde.
Pentru realizarea acestui obiectiv avem rezervata suma de 1.5 miliarde lei.
Dl. Toader Florin - lucrarile se fac prin concurs de proiecte.
Dra. Nita Felicia - in conformitate cu legea 273 ultima zi pentru modificarea listei de investitii este

30.10. A fiecarui an.
Dl. Viceprimar - acum s-au facut proiectele
Dl. Toader Florin - eu zic sa blocheze banii pentru acest proiect. Nu s-a facut pana astazi nu se

mai face.
Dl. Voinea - este necesara lucrarea din centrul localitatii.
Nu avem de ce sa ne opunem pentru asta. Nu se duce apa nicaieri,ramane acumulata din

precipitatii.
Dl. Gheorghe Ionut - la inceputul anului s-au propus 3 miliarde si apoi au ajuns 1.5 miliarde.
Dl. Gavrilescu participa la sedinta
Dl. Toader Florin - prin modul prin care ati deturnat ideea de rectificare bugetara, ascundeti ceva.
Dra. Nita Felicia - nimeni nu ascunde nimic
Dl. Presedinte - supune la vot P.H. cu amendamentul privind modificarea listei de investitii- se

renunta la realizarea unui obiectiv in favoarea altui obiectiv.
D-ra Nita Felicia - Se diminueaza de la obiectivul de investitii “extindere conducta gaze sat

Cocani “cu 300 mii lei.
Dl presedinte supune la vot amendamentul privind diminuarea cu 300 mii obiectivul de investitii

“extindere conducta gaze sat Cocani “
Se voteaza :1 vot pentru - Toader Gheorghe
6 voturi impotriva - ( Costache Fl., Toader Fl., Mihai D., Gheorghe I., Matache E., Bobe Radu V.)
si 6 abtineri .D-nii. Gheorghe Stefan si Manea Stefan – absenti.

Se fac propuneri de diminuare cu 150 mii lei necesari suplimentarii obiectivului de investitii privind
“Sistem de evacuare ape pluviale DN1A Centru Crevedia si str. Combinatului “,de la alte obiective:

Dl. Toader Florin - propun diminuare cu un 1 miliard de la reabilitare sediu Primarie si 0.5 miliarde de la
“Amenajare mini parc si teren de sport sat Samurcasi”

Dl. Gheorghe Ionut - sunt de acord sa se diminueze cu 1 miliard de la reabilitare sediu Primarie si 0.5
miliarde de la Parc Lacul lui Soaba.

Se supune la vot modificarea listei de investitii cu amendamentele propuse : Plus 1.5 miliarde la “Sistem
de evacure ape pluviale DN1A Centru Crevedia si str. Combinatului “ si minus 1.5 miliarde :1 miliard de la
reabilitare sediu Primarie si 0.5 miliarde de la “Amenajare mini parc si teren de sport sat Samurcasi”

Avizele comisiilor buget finante si cultura ,tineret ,sport si turism - favorabile.
Se voteaza cu 13 voturi pentru.D-nii. Gheorghe Stefan si Manea Stefan – absenti.

Dl. Presedinte: Trece la al doilea punct al ordinii de zi.
Proiect de hotarare privind completarea programului de achizitii publice aprobat pentru anul 2015

- initiator primar.
Fata de propunerea din proiectul de hotarare prin care se propune completarea la capitolul “Servicii” cu

punctul 10. “Capturarea si strangerea cainilor fara stapan de pe domeniul public “ se aduc urmatoarele
amendamente constand in modificarea a trei pozitii din capitolul “Lucrari” cu privire la valoare ,consecinta a
modificarii listei de investitii :



- Pozitia 4 “ Amenajare mini parc si teren de sport sat Samurcasi “- diminuare cu 0.5 miliarde lei ;
- Pozitia 16” Reabilitare sediu Primarie “ - diminuare cu 1 miliard lei - radiere pozitie.
- Pozitia 6 “ Sistem evacuare ape pluviale DN1A - Centru Crevedia si str. Combinatului “ - suplimentare
valoare cu 1,m5 miliarde lei.
Avizele comisiilor buget finante si cultura ,tineret ,sport si turism - favorabile.
Se voteaza cu 13 voturi pentru.D-nii. Gheorghe Stefan si Manea Stefan – absenti.

Dl. Presedinte: Trece la al treilea punct al ordinii de zi.
Proiect de hotarare privind delegarea unui reprezentant al Consiliului local Crevedia pentru

semnarea interogatoriul formulat de reclamanta Clubul Spotiv Besta in dosarul civil nr.
2286/120/2015- initiator primar.

Interogatoriul inaintat de instanta in dosarul nr. 22896/120/2015 a fost pus la dispozitia consilierilor
locali .Nu s-au facut obiectiuni fata de raspunsurile formulate.

Dl Costache - propune pe dl. Petre Florin ca reprezentant din partea Consiliului local Crevedia pentru
semnarea interogatoriului .Dl Petree Florin renunta.

Dl. Voinea Ghe. = propun pe dl. Gheorghe Ionut .Acesta sa semneze alaturi de secretarul Consiliului local.
Se supune la vot: 12 voturi pentru, 1 abtinere (Gheorghe Ionut).D-nii. Gheorghe Stefan si Manea

Stefan – absenti.
Dl. Gheorghe Ionut - la sedinta urmatoare sa se prezinte dna. avocat si sa ne prezinte situatia procesului si

strategia. Sa se prezinte interogatoriul nostru.
DL. Toader Florin - daca suntei de acord cu aceasta firma sa vedem cu ce se ocupa, ce produse chimice

comercializeaza.
S-a luat act de raportul de specialitate,expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Avizul comisiei juridice din cadrul Consiliului local Crevedia este favorabil.
Se voteaza cu 12 voturi pentru, 1 abtinere , 2 absenti.

Dl. Presedinte: Trece la punctul patru al ordinii de zi.
Proiect de hotarare privind amplasarea unei retele electice pe domeniul public al comunei

Crevedia beneficiar SC F.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.D.E.E. TARGOVISTE ,in
scopul alimentarii cu energie electrica hala productie produse chimice SC DON CONSTRUCTION
CHEMICALS SRL – initiator Primar;

S-a luat act de raportul de specialitate,expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Dl Toader Florin - daca sunteti de acord sa vedem cu se ocupa aceasta firma. Ce produse chimice

comercializeaza?
Avizul comisiei urbanism este favorabil .
Se voteaza cu 12 voturi pentru, 1 abtinere (dl.Toader Florin - nu cunosc obiectul de activitate al firmei), 2

absenti.

Dl. Presedinte: Trece la punctul cinci al ordinii de zi.
Proiect de hotarare privind aprobare PUZ “Introducere teren in intravilan pentru

construire locuinta P+1 ,garaj,anexa,amenajari aferente si imprejmuire teren”- beneficiar
LUPASCU RENATA - – initiator Primar;

S-a luat act de raportul de specialitate,expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Avizul comisiei favorabil
Se voteaza cu 13 voturi pentru.D-nii. Gheorghe Stefan si Manea Stefan – absenti.



Dl. Presedinte: Trece la punctul sase al ordinii de zi.
Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiilor a 6x400

mp suprafete de teren din domeniul public al comunei Crevedia situate in T.37,P.209/4,in vederea
construirii si functionarii a 6 puturi forate, in cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020”,avand ca obiectiv
„Reabilitare si Extindere Sisteme de Alimentare cu Apa si Canalizare in localitatile
Crevedia,Darza,Manastirea ,Samurcasi si Cocani”- initiator Primar ;

Dl. Toader Florin - am maispus ca SC RAJA au trimis o adresa prin care se mentiona ca UAT Crevedia nu
primeste finantare pana in 2020.Am vazut hartia la d. Mitroi Silviu.

Nu sunt de acord cu ce au cerut din luna august.
Dl. Matache - nu sunt de acord pentru ca la Cocani nu se baga decat apa. Apa este destula.
Dl. Gheorghe Ionut - am intrebat primarul de ce nu se baga canalizare in Manastirea, Samurcasi si Cocani

si a spus ca se va baga in aceste sate numai alimentarea cu apa.
Dna. Secretar - Proiuectul care l-au inaintat Primariei Crevedia pentru eliberarea certificatului de urbanism

cuprinde alimentarea cu apa in toate satele componente ale comunei Crevedia,iar canalizarea numai in satele
Crevedia si Darza.ectului.

Avizul comisiei juridice din cadrul Consiliului local este favorabil
Dl presedinte - supune la vot PH .
Se voteaza cu 10 voturi pentru, 3 impotriva ( dnii. Toader Fl., Stefan M. si Matache E.), 2 absenti.

Dl. Matache E. - intreaba de ce dl. Costache nu tine cu satul Cocani? In acest sat nu s-a realizat nimic.
Dl. Toader Florin - am cunostinta de existenta unui document de decalare a termenului (la viceprimar) de

realizare a investitiei pentru UAT Crevedia, cu 2 ani pentru extinderea canalului si apei. Am solicitat sa se puna
acea hartie pe internet.

Deasemenea fiind in slujba comunitatii locale si a locuitorilor din Cocani, Samurcasi si Manastirea care
vor fi privati de serviciul de canalizare pana in anul 2022,conform proiectului asumat de ADI Constanta.

Dl. Presedinte: Trece la punctul sapte al ordinii de zi.
Analiza cererii nr. 10258/8.10.2015 inaintata de catre Avrigeanu Radu prin care solicita

extinderea retelei de iluminat public in in T. 38 sat Darza;

Se va discuta in sedinta de proiect de buget pentru anul viitor.

Dl. Presedinte: Trece la punctul opt al ordinii de zi.
Diverse.

Dl. Costche F. - ce se intampla cu pietruirea la Cocani?
Dl. Petre Fl. - am inteles ca se va achizitiona piatra si se va intinde cu buldoexcavatorul.
Dl. Toader Florin - toate solicitarile privind pietruirea, privind investitia de la Biserica Cocani, privind

Biserica de la Samurcasi, pentru gardul cimitirului Samurcasi ,nu au avut solutionare pana in prezent.
Dl. Petre Florin a spus ca nu se face pietruirea spre Biserica.
Dra. Nita Felicia - sesizarile pe care le faceti dvs. nu obstructioneaza investitiile ci ne blocheaza noua

activitatea.
Dl. Toader Florin - cum va explicati ca nu dati bani la echipa de fotbal din cauza mea?
Dra. Nita Felicia - actele trebuiesc verificate. Activitatea din primariei este mult mai ampla.
Dl Toader Florin - la Biserica Cocani este necesara achizitionarea unui sistem de alarmare.

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

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

COSTACHE FLORENTIN
Jr.SAREALBA IULIANA

Crevedia 29.10.2015


