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Nr. 15430/05.11.2021 

Proces-verbal 
privind ședința extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului local  

 Crevedia, județul Dâmbovița, din data de 05.11.2021 

 

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, a fost convocat în ședință 

extraordinară, în temeiul art. 133 alin (2) raportat la art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG  nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Convocarea Consiliului s-a făcut de către domnul primar al comunei Crevedia, prin 

dispoziția nr. 310 din 05.11.2021, cu următorul proiect al ordinii de zi: 

Nr. 

Crt 

 

Denumirea proiectului Inițiator 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției - Extindere distribuție gaze 

comuna Crevedia pe circa 10 km 

Florin Petre 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general pentru obiectivul de investiţii ”EXTINDERE REȚELE DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA CREVEDIA” 

pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții 

”ANGHEL SALIGNY” 

Florin Petre 

 

Doamna secretar general a asigurat convocarea Consiliului local cu invitația nr. 15393 din 

05.11.2021 înaintată fiecărui consilier local, la care s-au anexat proiectele de hotărâri și 

materialele de ședință, prin poștă electronică, la adresele indicate de consilierii locali.   

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică prin anunțul 15394 din 05.11.2021. 

 

Fiind constatat întrunit cvorumul legal, domnul Marcel Dincă, președinte de ședință, 

a declarat deschisă ședința Consiliului Local. 

 

La ședință participă 10 consilieri locali. 

Nr.crt. Doamna / domnul Prezența 

1 BANICĂ ION prezent 

2 COSTACHE CARMEN-NICOLETA prezent 

3 DINCĂ MARCEL prezent 

4 DINCĂ-OPREA MARIUS-ANGELO absent 

5 DUMITRU IOANA absent 

6 GHEORGHE IONUȚ prezent 

7 GULIANU COSTEL absent 

8 IANCU ION CRISTIAN prezent 

9 ION COSTIN-GABRIEL prezent 



10 MATACHE EMANOIL prezent 

11 NĂSTASE MARIAN-IONUȚ prezent 

12 NIȚU NICOLAE absent 

13 SUDITU ANCA-MIHAELA absent 

14 ȘERBAN VALERIU prezent 

15 ȘTEFAN  CLAUDIA ELENA prezent 

 

Doamna secretar general precizeaza ca a fost anuntată de către domnul consilier Marius 

Dincă ca nu poate participa la sedinta de consiliu local deoarece este plecat din tară și revine pe 

data de 07.11.2021. 

 

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a fost aprobata în unanimitate de toți consilierii prezenți. 

 

În continuare, s-a trecut la dezbaterea ordinii de zi. 

Pct. 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției - Extindere distribuție gaze comuna 

Crevedia pe circa 10 km 

Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 101. 

Domnul președinte Marcel Dincă întreabă dacă sunt discuții pe marginea proiectului de 

hotărâre. 

Nu s-au consemnat discuții. 

Avizele comisiilor sunt favorabile la proiectul de hotărâre.  

Domnul președinte Marcel Dincă, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 101, 

consemnându-se aprobat cu 10 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva. 

Pct. 2.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru 

obiectivul de investiţii ”EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 

CANALIZARE ÎN COMUNA CREVEDIA” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului 

Național de Investiții ”ANGHEL SALIGNY” 

Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 102. 

Domnul președinte Marcel Dincă întreabă dacă sunt discuții pe marginea proiectului de 

hotărâre. 

Nu s-au consemnat discuții. 

Avizele comisiilor sunt favorabile la proiectul de hotărâre.  

Domnul președinte Marcel Dincă, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 102, 

consemnându-se aprobat cu 10 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva. 

 

Observații finale nu sunt. 

Marcel Dincă: Declar ședința închisă 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    

Marcel DINCĂ 

 Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL 

  jr. Olga CIORCHINĂ 


