
Comuna Crevedia, județul  Dâmbovița 

Tel: 0245-241840                                         Fax: 0245-241840 
e-mail: primarie@primariacrevedia.ro 

 

Nr. 4830/31.03.2022 

MINUTA 
(S I N T E Z A) 

privind ședința ordinară a Consiliului Local Crevedia, județul Dâmbovița,  

 din data de 31.03.2022 

 

1. Data convocării: 24.03.2022;  

2. Dispoziția de convocare nr. 66 din 24.03.2022; 

3. Invitația de convocare nr. 4422 din 24.03.2022; 

4. Anunț public nr. 4423 din 24.03.2022; 

5. Data desfășurării: 31.03.2022, la sediul Căminului Cultural Crevedia; 

6. Ordinea de zi la convocare:  

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 

 

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 laînceputul ședinței, după 

care a plecat din motive medicale 

14 ȘERBAN VALERIU prezent 

15 ȘTEFAN  CLAUDIA ELENA prezent 

 

8. Total consilieri prezenți:15 la începutul ședinței. 

 

9. Total consilieri prezenți la adoptarea hotărârilor:14  
 

10. Hotărâri adoptate de Consiliul local: 
HCL Voturi 

Pentru 

Voturi 

contra 
Abțineri Absenți 

Alte 

situații Nr titlu 

14 

din 

31.03.2022 

Hotărâre privind aprobarea Contului anual de 
execuție a Bugetului Local de Venituri și 

Cheltuieli al comunei Crevedia pe anul 2021 

13 - - 1 1 

15 

din 

31.01.2022 

Hotărâre 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 

14 - - 1 - 

16 

din 

31.03.2022 

Hotărâre privind înființarea Serviciului public 

de gestionare a câinilor fără stăpân în cadrul 

comunei Crevedia, județul Dâmbovița 

13 - 1 1 - 

17 

din 

31.03.2022 

Hotărâre privind stabilirea cuantumului 

burselor pentru elevii din instituțiile de 

învățământ preuniversitar de stat din comuna 

Crevedia, pentru anul școlar 2021 – 2022 

8 - 6 1 - 

18 

din 

31.03.2022 

Hotărâre 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“ 

14 - - 1 - 

 

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     

Carmen-Nicoleta COSTACHE 
 Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL 
  jr. Olga CIORCHINĂ 

https://emol.ro/crevedia-db

