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Nr. 17443/16.12.2021

Proces-verbal
privind ședința ordinară a Consiliului local Crevedia,
județul Dâmbovița, din data de 16.12.2021

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. 385 din 10.12.2021, cu următorul proiect al ordinii de zi:
Nr.
Crt

Inițiator

Denumirea proiectului

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri Florin Petre
și cheltuieli pentru anul 2021
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și Florin Petre
a taxelor speciale pentru anul 2022, aplicabile la nivelul comunei Crevedia,
județ Dâmbovița
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii rețelei școlare ale Florin Petre
unităților de învățământ preuniversitar în comuna Crevedia, județul
Dâmbovița, pentru anul școlar 2022-2023
4. Diverse

Doamna secretar general a asigurat convocarea Consiliului local cu invitația nr. 17021
din 10.12.2021 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 17022 din 10.12.2021.
Fiind constatat întrunit cvorumul legal, domnul Marcel Dincă, președinte de
ședință, a declarat deschisă ședința Consiliului Local.
La ședință participă 12 consilieri locali.
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Doamna / domnul
BANICĂ ION
COSTACHE CARMEN-NICOLETA
DINCĂ MARCEL
DINCĂ-OPREA MARIUS-ANGELO
DUMITRU IOANA
GHEORGHE IONUȚ
GULIANU COSTEL
IANCU ION CRISTIAN

Prezența
prezent
prezent
prezent
absent
prezent
prezent
absent
prezent

9
10
11
12
13
14
15

ION COSTIN-GABRIEL
MATACHE EMANOIL
NĂSTASE MARIAN-IONUȚ
NIȚU NICOLAE
SUDITU ANCA-MIHAELA
ȘERBAN VALERIU
ȘTEFAN CLAUDIA ELENA

prezent
prezent
absent
prezent
prezent
prezent
prezent

Invitați: Gîdea Cristina-Florentina, având funcția de șef birou financiar-contabil în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia.
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. 16031 încheiat în data de 18.11.2021 cu ocazia întrunirii
Consiliul local al comunei Crevedia, în cadrul ședinței ordinare convocate în luna noiembrie.
Se aprobă în unanimitate de toți consilierii.

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 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și
cheltuieli pentru anul 2021
Domnul Primar FLORIN PETRE, prezintă proiectul de hotărâre nr. 110/2021 și
Amendamentul nr. 1 din 16.12.2021.
Doamna GÎDEA CRISTINA FLORENTINA menționeazăă că au fost repartizată suma
de 20 de mii de lei la utilităti din cheltuilei din capitolul de functionare. De la Ministerul
finantelor au fost repartizati 31 mii lei pentru indeminzatiile si salariile asistenților personali.
Scoala a solicitat un transfer de bani pentru burse. Banii primiți de la consiliul judetean nu au
fost prinsi in rectificarea bugetului, respectiv avem un amendament. De asemenea, de la
Bugetul de stat au fost transferați bani pentru ajutorul de incalzire si dupa centralizarea
cererilor am estimat banii necesari.
Domnul președinte MARCEL DINCĂ întreabă dacă sunt alte discuții pe marginea
proiectului de hotărâre. Nu s-au consemnat alte discuții.
Avizele comisiilor sunt favorabile la proiectul de hotărâre.
Domnul președinte Marcel Dincă, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 110,
consemnându-se aprobat cu 12 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a
taxelor speciale pentru anul 2022, aplicabile la nivelul comunei Crevedia, județ
Dâmbovița
Domnul Primar FLORIN PETRE, prezintă proiectul de hotărâre nr. 111.
Doamna GÎDEA CRISTINA FLORENTINA menționează că în luna aprilie a fost
aprobata indexarea si acum este necesar să stabilim impozitele pentru anul 2022. Prin HCL

din aprilie a fost stabilită indexarea, care potrivit legii este obligataotrie, majorarea o propune
consiliului. Nu s-a dorit majorarea dar era obligatorie indexarea. Pentru anul acesta trebuia de
indexat doar cu 2,6%
VALERIU ȘERBAN: prima observatie este urmatoarea- am facut observatia si in mai,
am discutat si am fost de accord să se indexeze cu rata inflatiei, dupa o saptamana am
constata ca s-a indexat cu 11% si nu cu 2,6%. As avea rugamintea cand redactati proiectele
de HCL sa fie menționat expres.
GÎDEA CRISTINA FLORENTINA: Daca voi scrie în textul HCL că a fost aprobată
majorarea taxelor și impozitelor, aceastava fi considerată majorare și nu indexare.
VALERIU ȘERBAN: indexarea se face cu rata inflatiei, ca sa ajungem la limita 2,6%,
noi facem indexare cu 11% si nucu 2,6 %. Legea scrie ca trbuie sa indexam cu rata inflatiei
din an, noi nu am facut indexarea pe anii precedent. Nu putem face indecxarea cu 3 ani in
urma.
GÎDEA CRISTINA FLORENTINA: Majorarea este una, indexarea esre alceva.
VALERIU ȘERBAN: sa majoram este legal și sa indexam cu rata de anul trecut.
Domnul președinte Marcel Dincă întreabă dacă sunt alte discuții pe marginea
proiectului de hotărâre. Nu s-au consemnat alte discuții.
Avizele comisiilor sunt favorabile la proiectul de hotărâre.
Domnul președinte Marcel Dincă, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 111,
consemnându-se aprobat cu 9 voturi pentru; 3 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii rețelei școlare ale unităților de
învățământ preuniversitar în comuna Crevedia, județul Dâmbovița, pentru anul școlar
2022-2023
Domnul PRIMAR FLORIN PETRE, prezintă proiectul de hotărâre nr. 112.
Domnul președinte Marcel Dincă întreabă dacă sunt alte discuții pe marginea
proiectului de hotărâre. Nu s-au consemnat alte discuții.
Avizele comisiilor sunt favorabile la proiectul de hotărâre.
Domnul președinte Marcel Dincă, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 112,
consemnându-se aprobat cu 12 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.
DIVERSE:
Se menționeaza ca s-au depus 3 rapoarte de activitate pentru anul 2020 de către
consilierii locali: Dumitru Ioana Mihaele,Duditu Anca Mihaela, Valeriu Șerban.
Observații finale nu sunt.
Marcel Dincă: Declar ședința închisă
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marcel DINCĂ

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
jr. Olga CIORCHINĂ

