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Nr. 16031/18.11.2021

Proces-verbal
privind ședința ordinară a Consiliului local Crevedia,
județul Dâmbovița, din data de 18.11.2021

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. 310 din 12.11.2021, cu următorul proiect al ordinii de zi:
Nr.
Crt

Denumirea proiectului
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetara pe cele două
secțiuni la data de 30.09.2021
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri al Comitetului
Local pentru Situații de Urgență al comunei Crevedia pe perioada sezonului
rece 2021- 2022
3. Proiect de hotărâre privind premierea sportivului Cătălin George Adrian
TICU pentru rezultatele obținute la concursurile sportive
4. Proiect de hotărâre privind premierea unor sportivi din cadrul Clubului
Sportiv Voința 2018 Crevedia
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de prestări
servicii pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Crevedia
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Sacele, județul
Constanța în cadru Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă - Canal
Constanța”
7. Diverse

Inițiator
Florin Petre
Florin Petre

Florin Petre
Florin Petre
Florin Petre
Florin Petre

Suplimentar pe ordinea de zi:
Nr.
Denumirea proiectului
Inițiator
Crt
1.
Proiect de hotărâre privind privind acordarea de cadouri copiilor și Florin Petre
elevilor din comuna Crevedia cu ocazia ”Sărbătorilor de iarnă”
2.
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea rectificării bugetului Florin Petre
local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
3.
Prezentarea Raportului semestrial privind activitatea de
soluționare a petițiilor ianuarie –iunie 2021

Doamna secretar general a asigurat convocarea Consiliului local cu invitația nr. 15739
din 12.11.2021 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 15740 din 12.11.2021.
Fiind constatat întrunit cvorumul legal, domnul Marcel Dincă, președinte de
ședință, a declarat deschisă ședința Consiliului Local.
La ședință participă 14 consilieri locali.
Nr.crt.
Doamna / domnul
1
BANICĂ ION
2
COSTACHE CARMEN-NICOLETA
3
DINCĂ MARCEL
4
DINCĂ-OPREA MARIUS-ANGELO
5
DUMITRU IOANA
6
GHEORGHE IONUȚ
7
GULIANU COSTEL
8
IANCU ION CRISTIAN
9
ION COSTIN-GABRIEL
10
MATACHE EMANOIL
11
NĂSTASE MARIAN-IONUȚ
12
NIȚU NICOLAE
13
SUDITU ANCA-MIHAELA
14
ȘERBAN VALERIU
15
ȘTEFAN CLAUDIA ELENA

Prezența
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
absent
prezent
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. 14936 încheiat în data de 28.10.2021 cu ocazia întrunirii
Consiliul local al comunei Crevedia, în cadrul ședinței ordinare convocate în luna octombrie.
Se aprobă în unanimitate de toți consilierii.

-

PROCESUL VERBAL nr. 15430 încheiat în data de 05.11.2021 cu ocazia întrunirii
Consiliul local al comunei Crevedia, în cadrul ședinței extraordinare convocate de îndată.
Se aprobă cu 13 voturi pentru; 1 abținere; 0 împotrivă.

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 execuției bugetara pe cele două secțiuni la
data de 30.09.2021

Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 100.
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. 100,
consemnându-se aprobat cu 14 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri al Comitetului Local
pentru Situații de Urgență al comunei Crevedia pe perioada sezonului rece 2021- 2022
Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 103.
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. 103,
consemnându-se aprobat cu 14 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 3.
Proiect de hotărâre privind premierea sportivului Cătălin George Adrian TICU
pentru rezultatele obținute la concursurile sportive
Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 104. Inițial al propus
1500 lei ca să ne putem încadra în buget, dar mai sunt bani și putem să acordăm sportivului
suma de 2000 lei.
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. 104,
consemnându-se aprobat cu 14 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 4.
Proiect de hotărâre privind privind premierea unor sportivi din cadrul Clubului
Sportiv Voința 2018 Crevedia
Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 105.
Domnul președinte Marcel Dincă menționează că sunt câte 800 de lei pentru fiecare
copil din 2 grupe care au câștigat locul 1. De asemenea 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. 105,
consemnându-se aprobat cu 12 voturi pentru; 2 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de prestări servicii
pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Crevedia
Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 106.
IONUȚ NĂSTASE: Este aceeași firmă? Au fost mai multe reclamații pe această firmă.
FLORIN PETRE: Este aceeași firmă cu care a mai fost încheiat un contract. Acest
contract este încheiat până la data de 31.12.2021. Cânii care sunt preluați sunt eutanasiați.
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. 106,
consemnându-se aprobat cu 14 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.

Pct. 6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Sacele, județul Constanța în
cadru Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ”Apă - Canal Constanța”
Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 107.
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. 107,
consemnându-se aprobat cu 14 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 1. (suplimentar pe ordinea de zi)
Proiect de hotărâre privind privind acordarea de cadouri copiilor și elevilor din comuna
Crevedia cu ocazia ”Sărbătorilor de iarnă”
Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 108.
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. 108,
consemnându-se aprobat cu 14 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 2. (suplimentar pe ordinea de zi)
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și
cheltuieli pentru anul 2021
Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 109.
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. 109,
consemnându-se aprobat cu 14 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.

Pct. 3. (suplimentar pe ordinea de zi)
Prezentarea Raportului semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie –
iunie 2021
Consilierii lcali au luat act de Raportul semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor
ianuarie –iunie 2021

DIVERSE:
Se inscriu la cuvânt domnii consilieri: Dincă Marius, Valeriu Șerban,
DINCĂ MARIUS – vreau sa mă adresez membrilor desemnați în comisia care va examina
candidatii la functia de director sa fiti corecti si sa votati obiectiv.
Serban Valeriu: am o intrebare, pentru decizia finală contează si nota obținută la proba
anterioara? Se face o medie sau această probă este este definitivă si hotărâtoare.
Costache Carmen: sunt mai multi membri in comisie.
Ionuț Nastase: se face un punctaj final
SERBAN VALERIU: domule primar cand se face parcarea de la gara? Știti că in ziar s-a scris ca
eu sunt impotriva parcării. Aceasta se putea face din anul 2019.
Florin Petre: Nu era facut schimbul de teren. Acum este ok. Dacă nu găseam alt teren pentru
schimb trebuia să restituim terenul. Acum urmează să găsim un proiectant.

Observații finale nu sunt.
Marcel Dincă: Declar ședința închisă
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marcel DINCĂ

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
jr. Olga CIORCHINĂ

