
Comuna Crevedia, județul  Dâmbovița 

Tel: 0245-241840                                         Fax: 0245-241840 

e-mail: primarie@primariacrevedia.ro 

 

Nr. 1457/31.01.2022 

MINUTA 
(S I N T E Z A) 

privind ședința ordinară a Consiliului Local Crevedia, județul Dâmbovița,  

 din data de 31.01.2022 

 

1. Data convocării: 25.01.2022;  

2. Dispoziția de convocare nr. 22 din 25.01.2022; 

3. Invitația de convocare nr. 1043 din 25.01.2022; 

4. Anunț public nr. 1044 din 25.01.2022; 

5. Data desfășurării: 31.01.2022, la sediul Căminului Cultural Crevedia; 

6. Ordinea de zi la convocare:  

Nr. 

Crt 
Denumirea proiectului Inițiator 

1.  Proiect de hotărâre nr. 1/2022 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu 

destinație specială de salubrizare, pentru anul 2022  

Florin Petre 

2.  Proiect de hotărâre nr. 2/2022  privind aprobarea cotizației UAT comuna 

Crevedia datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat 

al Deșeurilor în județul Dâmbovița”, pentru anul 2022 

Florin Petre 

3.  Proiect de hotărâre nr. 4/2022 privind aprobarea Planului de lucrări si activități 

de interes local pentru repartizarea  orelor de muncă ale persoanelor apte de muncă 

beneficiare de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru anul 2022  

Florin Petre 

4.  Proiect de hotărâre nr. 5/2022 privind însușirea Raportului de Evaluare având ca 

obiect stabilirea valorii juste a bunurilor aflate în domeniul public și privat al 

Comunei Crevedia pe anul 2021 

Florin Petre 

5.  Proiect de hotărâre nr. 6/2022 privind aprobarea Convenţiei de colaborare între 

Consiliul Local Crevedia şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, 

filiala Dâmboviţa 

Florin Petre 

6.  Proiect de hotărâre nr. 7/2022 privind alegerea președintelui de ședință a 

Consiliului local Crevedia, pentru perioada 1 februarie 2022 – 30 aprilie 2022 

Florin Petre 

7.  Prezentarea Raportului semestrial privind activitatea de soluționare a 

petițiilor iulie 2021 – decembrie 2021 

 

8.  Prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor de însoțitor aflate în plată 

în semetrul II, anul 2021 

 

9.  Prezentarea Situației persoanelor încadrate în grad cu handicap grav cu 

ănsoțitor care au optat pentru acordarea indemnizației lunare de îngrijire în 

cadrul Primăriei comunei Crevedia pentru semestrul II, anul 2021 

 

10.  Diverse  

 

7. Total consilieri aflați în funcție: 15; 

 

Prezența membrilor Consiliului local: 

Nr.crt. Doamna / domnul Prezența 

1 BANICĂ ION prezent 

2 COSTACHE CARMEN-NICOLETA prezent 

3 DINCĂ MARCEL prezent 

4 DINCĂ-OPREA MARIUS-ANGELO prezent 



5 DUMITRU IOANA prezent 

6 GHEORGHE IONUȚ prezent 

7 GULIANU COSTEL prezent 

8 IANCU ION CRISTIAN prezent 

9 ION COSTIN-GABRIEL prezent 

10 MATACHE EMANOIL prezent 

11 NĂSTASE MARIAN-IONUȚ prezent 

12 NIȚU NICOLAE prezent 

13 SUDITU ANCA-MIHAELA prezent 

14 ȘERBAN VALERIU prezent 

15 ȘTEFAN  CLAUDIA ELENA prezent 
 

8. Total consilieri prezenți:15 
 

9. Hotărâri adoptate de Consiliul local: 

 
HCL Voturi 

Pentru 

Voturi 

contra 
Abțineri Absenți 

Alte 

situații Nr titlu 

1 

din 

31.01.2022 

Hotărâre privind aprobarea cuantumului 

taxei de habitat cu destinație specială de 

salubrizare, pentru anul 2022 

15 - - - - 

2 

din 

31.01.2022 

Hotărâre privind aprobarea cotizației 

UAT comuna Crevedia datorată Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară 

„Management Integrat al Deșeurilor în 

județul Dâmbovița”, pentru anul 2022 

15 - - - - 

3 

din 

31.01.2022 

Hotărâre privind aprobarea Planului de 

lucrări si activități de interes local pentru 

repartizarea  orelor de muncă ale 

persoanelor apte de muncă beneficiare de 

ajutor social acordat in baza Legii nr. 

416/2001, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru anul 2022 

15 - - - - 

4 

din 

31.01.2022 

Hotărâre privind aprobarea Convenţiei de 

colaborare între Consiliul Local Crevedia 

şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din 

România, filiala Dâmboviţa 

15 - - - - 

5 

din 

31.01.2022 

Hotărâre privind alegerea președintelui 

de ședință a Consiliului local Crevedia, 

pentru perioada 1 februarie 2022 – 30 

aprilie 2022 

15 - - - - 

 

La punctul Diverse. 

Au fost discutate diverse aspecte astfel cum au fost consemnate în procesul verbal al sedintei. 

Menționez ca, nu au fost expuse situații deosebite în aceasta sedinta. 

În conformitate cu dispozitiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în 

administratia publica, republicata, minuta se va publica la sediul Primariei și pe site-ul propriu. 

În conformitate cu dispozitiile art. 1 , alin. (3) , lit. e din Anexa nr. 1 – PROCEDURA din 3 

iulie 2019 de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unitatilor/ subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale, în format electronic la Ordonanta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificarile și completarile ulterioare, minuta se va publica și va fi accesibilă la link-ul : 

https://emol.ro/crevedia-db.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    

Marcel DINCĂ 

 Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL 

  jr. Olga CIORCHINĂ 

https://emol.ro/crevedia-db

