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Nr. 4831/31.03.2022 

Proces-verbal 
privind ședința ordinară a Consiliului local  Crevedia,  

județul Dâmbovița, din data de 31.03.2022 

 

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

ordinară, în temeiul art. 133 alin (1) 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. 66 din 24.03.2022, cu următorul proiect al ordinii de zi: 

 

Nr. 

Crt 
Denumirea proiectului Inițiator 

1.  Proiect de hotărâre nr.  17/09.03.2022 privind aprobarea Contului anual de 

execuție a Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Crevedia pe 

anul 2021 

Florin Petre 

2.  Proiect de hotărâre nr. 18/10.03.2022 privind aprobarea Studiului de 

Fezabilitate revizuit și indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți 

investiției propuse în comuna Crevedia în cadrul „Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA 

SA Constanța în perioada 2014 - 2020” și includerea în bugetul de venituri și 

cheltuieli a cotei de cofinanțare 

Florin Petre 

3.  Proiect de hotărâre nr. 19/15.03.2022 privind înființarea Serviciului public 

de gestionare a câinilor fără stăpân în cadrul comunei Crevedia, județul 

Dâmbovița 

Florin Petre 

4.  Proiect de hotărâre nr. 20/19.03.2022 privind stabilirea cuantumului 

burselor pentru elevii din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din 

comuna Crevedia, pentru anul școlar 2021 – 2022 

Florin Petre 

5.  Diverse  

Suplimentar pe ordinea de zi: 

Nr. 

Crt 
Denumirea proiectului Inițiator 

1.  Proiect de hotărâre 22/2022 privind aprobarea Documentației 

Tehnico-Economică pentru obiectivul “Lucrări de reparații pe   str. 

Dârzei, str. Nouă, șos. București-Târgoviște 2, str. Dealu Mare în 

comuna Crevedia, județul Dâmbovița“ 

Florin Petre 

 

Doamna secretar general a asigurat convocarea Consiliului local cu invitația nr. 4422 

din 24.03.2022 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 4423 din 24.03.2022. 



 

Fiind constatat întrunit cvorumul legal, doamna Carmen Nicoleta Costache, 

președinte de ședință, a declarat deschisă ședința Consiliului Local. 

 

La ședință participă 15 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 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 laînceputul ședinței, după care a 

plecat din motive medicale 

14 ȘERBAN VALERIU prezent 

15 ȘTEFAN  CLAUDIA ELENA prezent 

 

Doamna secretar general, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, a supus spre aprobare:  

- PROCESUL VERBAL nr. nr. 3622 încheiat în data de 10.03.2022 cu ocazia întrunirii 

Consiliul local al comunei Crevedia, în cadrul ședinței extraordinare. 

Năstase Ionuț: Eu nu am fost la ședința precedentă și nu voi vota. 

consemnându-se aprobat cu 14 voturi pentru; 1 abțineri (Năstase); 0 împotriva  

 

Din cauza problemelor de sănătate, doamna Suditu Anca-Mihaela  a părăsit ședința. 

 

Se dă citire ordinii de zi. 

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

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre nr. 17/09.03.2022 privind aprobarea Contului anual de execuție 

a Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Crevedia pe anul 2021 

Domnul Primar FLORIN PETRE, prezintă proiectul de hotărâre nr. 17/2022. 

Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache întreabă dacă sunt alte discuții pe marginea 

proiectului de hotărâre. Nu s-au consemnat alte discuții. 

Domnul Gheorghe Ionuț a menționat că nu va participa la vot. 

Avizele comisiilor sunt favorabile la proiectul de hotărâre.  



Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 17, 

consemnându-se aprobat cu 13 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva, 1 nu votează (Gheorghe 

I.) 

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre nr. 18/10.03.2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 

revizuit și indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți investiției propuse în comuna 

Crevedia în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014 - 2020” și includerea în bugetul 

de venituri și cheltuieli a cotei de cofinanțare 

Domnul Primar FLORIN PETRE, prezintă proiectul de hotărâre nr. 18/2022. 

Nastase Ionuț: s-au suplimentat bani sau este suma actualizata? 

Florin Petre: Este suma actualizată. Proiectul a fost făcut în 2013. 

Nastase Ionuț: aceste sume sunt aprobate in 2013 sau cand au obtinut finantarea? Pe de altă parte 

nu este vina noastră ca au obtinut finantarea în 2016 și s-au apucat de lucrări mai tarziu. Suma 

respectivă reprezintă 10 % din bugetul comunei.  

Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache întreabă dacă sunt alte discuții pe marginea 

proiectului de hotărâre. Nu s-au consemnat alte discuții. 

Avizele comisiilor sunt favorabile la proiectul de hotărâre.  

Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 18, 

consemnându-se respins cu 14 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva. 

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre nr. privind înființarea Serviciului public de gestionare a câinilor 

fără stăpân în cadrul comunei Crevedia, județul Dâmbovița 

Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 19. Menționez că a fost 

atacată hotărârea prin care a fost aprobat încheierea contractului pentru strângerea câinilor fără 

stăpân. Legea ne obligă să înființăm un Serviciu pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 

Nastase Ionuț: m-am uitat că ne-a costat 50-60 de mii de 2 ori pe an fără să avem rezultate. 

Ne costă mai mult sau mai puțin daca facem acest serviciu? 

Florin Petre: Ne costă la fel, doar că legea nu ne permite să încheiem contract dacă nu avem 

înființat serviciul. 

Nastase Ionuț: De ce nu facem o subdiviziune a Serviciului de utilități publice, daca tot 

avem organigrama, un director, un contabil? 

Florin Petre: acest serviciu este altceva. Așa ne obligă legea. 

Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache întreabă dacă sunt alte discuții pe marginea 

proiectului de hotărâre. Nu s-au consemnat alte discuții. 

Avizele comisiilor sunt favorabile la proiectul de hotărâre.  

Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 19, 

consemnându-se aprobat cu 13 voturi pentru; 1 abțineri (Năstase); 0 împotriva. 

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre nr. 20/19.03.2022 privind stabilirea cuantumului burselor 

pentru elevii din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Crevedia, 

pentru anul școlar 2021 – 2022 și amendamentul nr. 1 din 22.03.2022. 

Se dă citire amedamentului înainta de către consilierul local Ionuț Năstase. 



Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 20. Am avut o discutie cu dl 

director pe această temă, s-a schimbat legea si sunt copii care nu au beneficiat de burse și a venit 

cu aceste propuneri. Burse de merit poti sa mai dai în plus. 

Șerban Valeriu: am o întrebarea, la burse de merit este menționat 0. 

Nastase Ionuț: nu am fost la sedinta trecuta, am vorbit cu dl director cum s-a ajuns la 

sumele respective. Mi-a explicat ca orbim de sumele minime, adica mai jos de atat nu se poate 

acorda. De unde a pornit dorinta de a majora bursele, suntem o comună cu cu copii puțini.  Pentru 

burse de performanta nu este nici un elev, am propus dublarea, pentru a încuraja copiii să învețe. 

Ce s-a propus ajunge la suma de aproximativ 133 mii lei, eu am propus dublarea acestei sume. 

Mai ales că am văzut că bisericile, nu am nici o problemă, cer 101mii de euro, iar noui nu dăm 

burse mai mari copiilor. 

Iancu Ion: va rog din suflet ca lucrez in acest sistem ca administrator si am văzut peste 40 

de elevi care stau in clase si nu au cu ce pleca, eu aș vrea, dacă se poate, sa marim bursa de ajutor 

social. Eu vin din interior si vad realitatea, ei stau pentru 1-2 lei ca nu au cu ce sa plece. Niciodata 

satulul nu crede pe flamând. 

Nastase Ionuț: vreau să completez oricare din bursele de merit poate fi cumulata cu bursa 

sociala. 

Ionut Gheorghe: am citit amendamentul, mi se pare normal ca atunci cand facem 

amendamente sa mentionam si sursa, de unde luam suma?  

Nastase Ionuț: asa prevede legea, forma amendamentului. Conform Codului administrativ 

Consilierul Local nu are cum sa identifice sursa este de datoria aparatului de specialitate. In al 

doilea rand am inceput cu cei 10 la suta care nu ii avem nicaieri bugetati. Acesta este modelul 

standart de amendament. 

Șerban Valeriu: Ce se înțelege în referatul acesta, cât de mare este bursa nu totalul burselor. 

Alin 2 se aproba numărul burselor.  Cele de merit și de performanță nu știm exact numărul de 

elevi. S-a facut o estimare. Așa prevede legea că trebuie să aprobăm și numărul burselor. 

Secretarul general: Numărul de burse este confirmat prin adresa directorului școlii.  

Secretarul general dă citire prevederilor art. 4 din Ordinul ministrului Educației, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificările si completările 

ulterioare. 

Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache întreabă dacă sunt alte discuții pe marginea 

proiectului de hotărâre. Nu s-au consemnat alte discuții. 

Avizele comisiilor sunt nefavorabile la proiectul de hotărâre.  

Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 20, 

consemnându-se aprobat cu 8 voturi pentru; 6 abțineri(Iancu, Năstase, Șerban, Dincă-Oprea, 

Gulianu, Dumitru); 0 împotriva. 

Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache, a supus la vot amendamentul nr 1 la 

Proiectul de hotîrâre nr. 20, consemnându-se respins cu 6 voturi pentru; 8 abțineri; 0 împotriva. 

 

Pct. 1. (suplimentar pe ordinea de zi) 

Proiect de hotărâre nr. 22/2022 privind aprobarea Documentației Tehnico-Economică 

pentru obiectivul “Lucrări de reparații pe str. Dârzei, str. Nouă, șos. București-Târgoviște 

2, str. Dealu Mare în comuna Crevedia, județul Dâmbovița“ 



Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 22/2022. 

Dinca-Oprea: din punctul de vedere pretul este destul de mare, problema este din punct de 

vedere tehnic, acolo unde s-a facut nu s-a trasat bine, și se va exfolia.  

Florin Petre: noi nu asfaltam acolo unde au spart ei. Ramane partea neasfaltat, pe care o 

vom asfalta noi. 

Ion Costin: Conform contractului și proiectului, ei trebuiau să asfalteze doar unde au tăiat 

pentru introducerea rețelei de apa uzată și branșamente. 

Gulianu Costel: și asta care au turnat acum  s-a crapat a doua zi. 

Florin Petre: are garanție 3 ani. 

Năstase Ionut: nu avem bani alocați pentru asfaltare și în proiectul de hotărîre nu este 

indicată sursa de finanțare. 

Florin Petre: avem alocați bani pentru reparații străzi. 

Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache întreabă dacă sunt alte discuții pe marginea 

proiectului de hotărâre. Nu s-au consemnat alte discuții. 

Avizele comisiilor sunt favorabile la proiectul de hotărâre.  

Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 22, 

consemnându-se aprobat cu 14 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva. 

 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, au fost 

prezentate rapoartele de activitate pentru anul 2021 de către: 

Primarul comunei Crevedia: Florin Petre 

Viceprimarul comunei Crevedia Ion Costin-Gabriel 

Consilierii locali: Dincă Oprea Marius Angelo;Dumitru Ioana Mihaela; Emanoil 

Matache; Gheorghe Ionuț; Iancu Ion Cristian; Năstase Ionuț Marian; Suditu Anca 

Mihaela și Șerban Valeriu. 

 

DIVERSE: 

Au fost prezentate Consilierilor locali adresele înaintate de către Parohia Crevedia, Parohia 

Cocani și Parohia Manastirea cu privire la acordarea unui sprijin financiar, Solicitarea  înaintată 

de Dragomirescu Octavian, Dragomirescu Georgeta, Mihai Radu Florian și Mihai Elena privind 

racordarea la rețeaua de iluminat public, Solicitarea domnului Ștefan Dincă privind înființarea 

unei baze sportive kaiac-canoe și Solicitarea doamnei Simion Floarea privind schimbarea 

terenurilor. 

 

Nastase Ionuț: 2 persoane mi-au zis din nou că au inceput sa mearga cu bicicletele pe străzi. 

Noaptea nu se văd găurile rezultate din lucrări, deși acestea trebuiau să fie  semnalizate. 

Observații finale nu sunt. 

Carmen-Nicoleta Costache: Declar ședința închisă 
 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

Carmen-Nicoleta COSTACHE 

 Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL 

  jr. Olga CIORCHINĂ 


