ROMÂNIA

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNA CREVEDIA
PROCES-VERBAL
al ședinței ordinare din data de 30 Septembrie 2021, ora 17:00, desfășurată la Căminul cultural al comunei
Crevedia
nr. ______ din ___________________
Prin Dispoziția nr 252 din 23.09.2021 a fost convocat Consiliul local al comunei Crevedia în Ședință ordinară.
Observații: nu

Prezența:
Anca-Mihaela SUDITU (prezent), Carmen-Nicoleta COSTACHE (prezent), Claudia-Elena ȘERBAN (prezent), Costel GULIANU (absent
nemotivat), Costin-Gabriel ION (prezent), Emanoil MATACHE (prezent), Ioana-Mihaela DUMITRU (prezent), Ion BĂNICĂ (prezent), IonCristian IANCU (prezent), Ionuț GHEORGHE (prezent), Marcel DINCĂ (prezent), Marian-Ionuț NĂSTASE (prezent), Marius-Angelo DINCĂOPREA (prezent), Nicolae NIȚU (prezent), Valeriu ȘERBAN (prezent),
La ședință, mai participă: nu au fost transmise invitații
Observații: nu

Se dă citire procesului-verbal al ședinței nr. 11815 din 30 August 2021
Observații: Valeriu ȘERBAN - este necesar sa fie menționată în procesul-verbal al ședinței toate ideile. Data trecută am zis că în
ziarul Gazeta de Crevedia a fost scrisă o chestiune care nu este adevărată și că imi rezerv dreptul să dau în judecată ziarul și pe
domnul jurnalist.
Se supune la vot Procesul-verbal al ședinței nr. 11815 din 30 August 2021
Rezultatul votului: 13 pentru; 1 abțineri; 0 împotriva

Se dă citire ordinii de zi
82 / 15.09.2021 / privind înfiinţarea şi organizarea “SERVICIULUI DE UTILITĂȚI PUBLICE CREVEDIA”, serviciu public de interes local, cu
personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei CREVEDIA, judeţul DÂMBOVIȚA
83 / 17.09.2021 / privind modificarea organigramei și a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia,
județul Dâmbovița
84 / 21.09.2021 / privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, în Consiliul de
Administrație al Școlii Gimnaziale Crevedia, pentru anul școlar 2021-2022
85 / 23.09.2021 / privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe
locale datorate bugetului local al Comunei crevedia de către SC GOLDEN PLUM SRL
Se supune aprobării ordinea de zi: Vot prin ridicarea mâinii individual
Observații: nu
Anca-Mihaela SUDITU - pentru
Carmen-Nicoleta COSTACHE - pentru
Claudia-Elena ȘERBAN - pentru
Costin-Gabriel ION - pentru
Emanoil MATACHE - pentru
Ioana-Mihaela DUMITRU - pentru
Ion BĂNICĂ - pentru

Ion-Cristian IANCU - pentru
Ionuț GHEORGHE - pentru
Marcel DINCĂ - pentru
Marian-Ionuț NĂSTASE - pentru
Marius-Angelo DINCĂ-OPREA - pentru
Nicolae NIȚU - pentru
Valeriu ȘERBAN - pentru
Rezultatul votului: 14 pentru; 0 abțineri; 0 împotriva

AVEM ordine suplimentară de zi
Se dă citire ordinii de zi
74 / 26.07.2021 / privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru ”CONSTRUIRE HALE PRODUCTIE SI DEPOZITARE” , beneficiar SC
TOTAL GREEN SOLUTIONS SRL
87 / 29.09.2021 / privind validarea dispoziției nr. 257/24.09.2021 emisă de primarul comunei Crevedia, privind aprobarea rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Crevedia, jud. Dâmbovița

Se supune aprobării ordinea suplimentară de zi: Vot prin ridicarea mâinii individual
Observații: nu
Anca-Mihaela SUDITU - pentru
Carmen-Nicoleta COSTACHE - pentru
Claudia-Elena ȘERBAN - pentru
Costin-Gabriel ION - pentru
Emanoil MATACHE - pentru
Ioana-Mihaela DUMITRU - pentru
Ion BĂNICĂ - pentru
Ion-Cristian IANCU - pentru
Ionuț GHEORGHE - pentru
Marcel DINCĂ - pentru
Marian-Ionuț NĂSTASE - pentru
Marius-Angelo DINCĂ-OPREA - pentru
Nicolae NIȚU - pentru
Valeriu ȘERBAN - pentru
Rezultatul votului: 14 pentru; 0 abțineri; 0 împotriva

Ordinea de zi:
Proiectul nr. 82
privind înfiinţarea şi organizarea “SERVICIULUI DE UTILITĂȚI PUBLICE CREVEDIA”, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică,
înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei CREVEDIA, judeţul DÂMBOVIȚA
La dezbatere sunt prezenți 14 consilieri
Președintele de ședință dă cuvântul inițiatorului
Domnul Florin PETRE prezintă proiectul de hotărâre
Se ia act de avizul comisiilor de specialitate.

Dacă mai dorește cineva să intervină la acest proiect
IONUȚ NĂSTASE: am găsit un ordin de ministru care interzice funcționarea dispensarului în acest perimetru.
Florin PETRE: putem să facem intrare separată, dar vom avea un dispensar nou.
IONUȚ NĂSTASE: vă rog să verificati ordinul nr. 119/04.02.2021, avizul l-am dat pentru, eu nu sunt impotrivă, dar vreau ca totul să fie în
regulă. Trbuie să negândim și la disconfortul cetățenilor, trebuie să existe spațiu pentru utilaje.
Se supune la vot proiectul. Se votează prin: Vot prin ridicarea mâinii individual
Costin-Gabriel ION - pentru
Ion BĂNICĂ - pentru
Carmen-Nicoleta COSTACHE - pentru
Marcel DINCĂ - pentru
Marius-Angelo DINCĂ-OPREA - pentru
Ioana-Mihaela DUMITRU - pentru
Ionuț GHEORGHE - pentru
Ion-Cristian IANCU - pentru
Emanoil MATACHE - pentru
Marian-Ionuț NĂSTASE - pentru
Nicolae NIȚU - pentru
Anca-Mihaela SUDITU - pentru
Valeriu ȘERBAN - pentru
Claudia-Elena ȘERBAN - pentru
Rezultatul votului: 14 pentru; 0 abțineri; 0 împotriva

Proiectul nr. 83
privind modificarea organigramei și a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia, județul Dâmbovița
La dezbatere sunt prezenți 14 consilieri
Președintele de ședință dă cuvântul inițiatorului
Florin PETRE: avem 2 posturi vacante, unul la compartimentul urbanism si unul la compartimentul achiziții pe care vrem să le modificăm și
să le scoatem la consurs.
ION COSTIN GABRIEL: vrem să înființăm postul de consilier al vieprimarului deoarece este un volum foarte mare de lucru la
compartimentul de urbanism, avem deja eliberate peste 700 de certificate de urbanism. La urbanism lucrează doar un singur om.
Consilierul nu va avea drept de semnatură dar va ajuta la primirea cererilor, la coordonare. După ce vor fi ocupate posturile de la
urbanism vom desființa postul de consilier al viceprimarului.
ȘERBAN VALERIU: faceți demersurile pentru concursuri.
ION COSTIN GABRIEL: pentru concursuri se vor face demersurile dar durează cel puți 45 de zile până vom angaja pe cineva.
IONUȚ NĂSTASE: sa inteleg ca după angajarea pe posturi, vom desfiinta postul de consilier al viceprimarului.
ION COSTIN GABRIEL: Da.
Se ia act de avizul comisiilor de specialitate.
Se supune la vot proiectul. Se votează prin: Vot prin ridicarea mâinii individual
Costin-Gabriel ION - pentru
Ion BĂNICĂ - pentru
Carmen-Nicoleta COSTACHE - pentru
Marcel DINCĂ - pentru
Marius-Angelo DINCĂ-OPREA - pentru

Ioana-Mihaela DUMITRU - pentru
Ionuț GHEORGHE - pentru
Ion-Cristian IANCU - pentru
Emanoil MATACHE - pentru
Marian-Ionuț NĂSTASE - pentru
Nicolae NIȚU - pentru
Anca-Mihaela SUDITU - abtinere
Valeriu ȘERBAN - pentru
Claudia-Elena ȘERBAN - pentru
Rezultatul votului: 13 pentru; 1 abțineri; 0 împotriva

Proiectul nr. 84
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, în Consiliul de Administrație al Școlii
Gimnaziale Crevedia, pentru anul școlar 2021-2022
La dezbatere sunt prezenți 14 consilieri
Președintele de ședință dă cuvântul inițiatorului
Florin PETRE prezintă proiectul.
Se ia act de avizul comisiilor de specialitate.
Anca-Mihaela SUDITU: Ordinul 5154/2021 nu permite membrului CL să fie cadru didactic. R egulamentul vechi prevede ca incapand cu noul
an scolar se dizolva CA pana la desemanrea noilor mebri, tot ce s-a discutat este nul deoarece nu s-a respecta legislatia.
Au fost propuși dl Matache Emanoil și domnul Dincă Marcel
Se supune la vot proiectul. Se votează prin: Vot prin ridicarea mâinii individual
Rezultatul votului este: 9 pentru; 5 abțineri; 0 împotriva

Proiectul nr. 85
privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale datorate
bugetului local al Comunei crevedia de către SC GOLDEN PLUM SRL
La dezbatere sunt prezenți 14 consilieri
Președintele de ședință dă cuvântul inițiatorului
Florin PETREprezintă proiectul.
IANCU ION CRISTIAN: referitot la reducerea vreau sa spun ca HORECA are de suferit si vreau sa ii putem ajuta pe cei care vin din acst
domeniu, oamenii au învestit, si daca vine cu propunere, vreau sa ajutam.
ȘERBAN VALERIU: revin cu întrebarea de ce nu facem pentru toate firmele?
FLORIN PETRE: nu ne permite legea sa facem pentru persoanele juridice trebuie sa depuna fiecare cerere.
IONUȚ NĂSTASE: sustin propunerea dlui iancu legat de horeca. Am in fata cifrele-bani rulati- din cifrele reale rezulta ca nu a suferit
minusuri, si-a pastart numarul de angajati, e o firma care a facut afacere si a facut profit. Nu i-a scazut veniturile cifra de afacerea a
crescut.
Se ia act de avizul comisiilor de specialitate.
Se supune la vot proiectul. Se votează prin: Vot prin ridicarea mâinii individual
Rezultatul votului este: 13 pentru; 1 abțineri; 0 împotriva

Ordinea suplimentară de zi:
Proiectul nr. 74
privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru ”CONSTRUIRE HALE PRODUCTIE SI DEPOZITARE” , beneficiar SC TOTAL GREEN

SOLUTIONS SRL

La dezbatere sunt prezenți 0 consilieri
Președintele de ședință dă cuvântul inițiatorului
Florin PETRE prezentă proiectul de hotărâre.
IONUȚ NĂSTASE: am fost nominalizat ca membru in comisie sa merg la fata locului, insotit de dna Carmen Lamba. La fata locului ne-a
intalnit dl Urluceanu si un angajat. Era gardul si utilaje gen buldo, nu era urma de depozitat gunoaie nu era semn ca ar fi avut operatiuni
ilicite pe acesta speta. Concluzie personala, cu parere de rau pentru afacerea dlui, deoarece au fost multe mesaje in spatiul public care nu
au fost elucidate, (Garzii de mediu le-au fost prezentate acte, s-au desfasurat anumite actiuni inainte sa obtina autorizatia, avea activiate
de transport si 2 angajati) nu gasesc beneficiu pentru locuitorii comunei Crevedia.
DINCĂ MARIUS: eu as pune in discutie PUZ- daca indeplineste criteriile legale;
IONUȚ NĂSTASE: din perspectiva certificatului de urbanism, din cate ma pricep eu nu exista nici o neregula. De ce a dat garda de mediu
amenda, am o probema cum a inceput societatea relatia cu cetatetii, daca a inceput sa faca lucruri ilegale cum avem garantia ca vor activa
legal in continuare.
DINCĂ MARIUS: eu analizez PUZ-ul din punt de vedere legal, acolo împrejur vor fi construite case?
FLORIN PETRE: da
URLUCEANU: Am facut gardul pentru ca sa nu fiu furat deoarece pentru autorizatie dureaza cel putin 6 luni. o sa raman doar in zona de
producti
Se suspendă ședința.
Se reia ședința.
FLORIN PETRE: se va merge sa modifice regulamentul pentru a ascoate fraza centru de colectare deșeuri.
Se propune amânarea votării proiectului
Se supune la vot. Se votează prin: Vot prin ridicarea mâinii individual
Rezultatul votului: 14 pentru; 0 abțineri; 0 împotriva

Proiectul nr. 87
privind validarea dispoziției nr. 257/24.09.2021 emisă de primarul comunei Crevedia, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli al comunei Crevedia, jud. Dâmbovița
La dezbatere sunt prezenți 14 consilieri
Președintele de ședință dă cuvântul inițiatorului
Florin PETRE prezintă proiectul.
Se ia act de avizul comisiilor de specialitate.
Se supune la vot proiectul. Se votează prin: Vot prin ridicarea mâinii individual
Costin-Gabriel ION - pentru
Ion BĂNICĂ - pentru
Carmen-Nicoleta COSTACHE - pentru
Marcel DINCĂ - pentru
Marius-Angelo DINCĂ-OPREA - pentru
Ioana-Mihaela DUMITRU - pentru
Ionuț GHEORGHE - pentru
Ion-Cristian IANCU - pentru
Emanoil MATACHE - pentru
Marian-Ionuț NĂSTASE - pentru
Nicolae NIȚU - pentru

Anca-Mihaela SUDITU - pentru
Valeriu ȘERBAN - pentru
Claudia-Elena ȘERBAN - pentru
Rezultatul votului: 14 pentru; 0 abțineri; 0 împotriva

Observații finale
nu
Ion BĂNICĂ: Declar ședința închisă

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion BĂNICĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CREVEDIA,

Olga CIORCHINA

