COMUNA CREVEDIA, JUDEȚUL DAMBOVIȚA

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

Nr. 1458/31.01.2022

Proces-verbal
privind ședința ordinară a Consiliului local Crevedia,
județul Dâmbovița, din data de 31.01.2022

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. 22 din 25.01.2022, cu următorul proiect al ordinii de zi:
Nr.
Crt

Denumirea proiectului
1. Proiect de hotărâre nr. 1/2022 privind aprobarea cuantumului taxei de
habitat cu destinație specială de salubrizare, pentru anul 2022
2. Proiect de hotărâre nr. 2/2022 privind aprobarea cotizației UAT comuna
Crevedia datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management
Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”, pentru anul 2022
3. Proiect de hotărâre nr. 4/2022 privind aprobarea Planului de lucrări si
activități de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale
persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social acordat in baza Legii
nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022
4. Proiect de hotărâre nr. 5/2022 privind însușirea Raportului de Evaluare
având ca obiect stabilirea valorii juste a bunurilor aflate în domeniul public
și privat al Comunei Crevedia pe anul 2021
5. Proiect de hotărâre nr. 6/2022 privind aprobarea Convenţiei de
colaborare între Consiliul Local Crevedia şi Societatea Naţională de Cruce
Roşie din România, filiala Dâmboviţa
6. Proiect de hotărâre nr. 7/2022 privind alegerea președintelui de ședință a
Consiliului local Crevedia, pentru perioada 1 februarie 2022 – 30 aprilie
2022
7. Prezentarea Raportului semestrial privind activitatea de soluționare a
petițiilor iulie 2021 – decembrie 2021
8. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai
persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor de însoțitor aflate în
plată în semetrul II, anul 2021
9. Prezentarea Situației persoanelor încadrate în grad cu handicap grav
cu ănsoțitor care au optat pentru acordarea indemnizației lunare de
îngrijire în cadrul Primăriei comunei Crevedia pentru semestrul II,
anul 2021
10. Diverse

Inițiator
Florin
Petre
Florin
Petre
Florin
Petre

Florin
Petre
Florin
Petre
Florin
Petre

Doamna secretar general a asigurat convocarea Consiliului local cu invitația nr. 1043
din 25.01.2022 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 1044 din 25.01.2022.
Fiind constatat întrunit cvorumul legal, domnul Marcel Dincă, președinte de
ședință, a declarat deschisă ședința Consiliului Local.
La ședință participă 15 consilieri locali.
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Doamna / domnul
BANICĂ ION
COSTACHE CARMEN-NICOLETA
DINCĂ MARCEL
DINCĂ-OPREA MARIUS-ANGELO
DUMITRU IOANA
GHEORGHE IONUȚ
GULIANU COSTEL
IANCU ION CRISTIAN
ION COSTIN-GABRIEL
MATACHE EMANOIL
NĂSTASE MARIAN-IONUȚ
NIȚU NICOLAE
SUDITU ANCA-MIHAELA
ȘERBAN VALERIU
ȘTEFAN CLAUDIA ELENA

Prezența
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent

Participanți: Dl Ticu Nicolae
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. 17443 încheiat în data de 16.12.2021 cu ocazia întrunirii
Consiliul local al comunei Crevedia, în cadrul ședinței ordinare convocată pentru luna
decembrie 2021.
consemnându-se aprobat cu 14 voturi pentru; 1 abțineri; 0 împotriva

-

PROCESUL VERBAL nr. 18018 încheiat în data de 28.12.2021 cu ocazia întrunirii
Consiliul local al comunei Crevedia, în cadrul ședinței extraordinare convocată de îndată.
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 nr. 1/2022 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu
destinație specială de salubrizare, pentru anul 2022
Domnul Primar FLORIN PETRE, prezintă proiectul de hotărâre nr. 1/2022.
Domnul SERBAN VALERIU: s-a majorat taxa de habitat?
PRIMAR FLORIN PETRE: da, începând cu 1 martie 2022. Atunci când ești moștenitor
trebuie sa faci o cerere ca sa beneficiezi de taxa specială.
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. 1,
consemnându-se aprobat cu 15 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 2. Proiect de hotărâre nr. 2/2022 privind aprobarea cotizației UAT comuna Crevedia
datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor în
județul Dâmbovița”, pentru anul 2022Domnul Primar FLORIN PETRE, prezintă
proiectul de hotărâre nr. 2.
Domnul Primar FLORIN PETRE, prezintă proiectul de hotărâre nr. 2/2022.
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. 2,
consemnându-se aprobat cu 15 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 3. Proiect de hotărâre nr. 4/2022 privind aprobarea Planului de lucrări si activități de
interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor apte de muncă
beneficiare de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și
completările ulterioare, pentru anul 2022
Domnul PRIMAR FLORIN PETRE, prezintă proiectul de hotărâre nr. 4.
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. 4,
consemnându-se aprobat cu 15 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 4. Proiect de hotărâre nr. 5/2022 privind însușirea Raportului de Evaluare având ca
obiect stabilirea valorii juste a bunurilor aflate în domeniul public și privat al Comunei
Crevedia pe anul 2021
Domnul PRIMAR FLORIN PETRE, prezintă proiectul de hotărâre nr. 5.
VALERIU ȘERBAN: Consider că acest raport nu este întocmit în modul corespuzător,
deoarece au fost incluse și valorile anumitor lucrări care nu sunt bunuri. De asemea, au fost

incluse și bunuri care nu figureaza în inventarul bunurilor comunei Crevedia, iar cele 40 de
fântâni futeau fi evaluate fiecare în parte.
PRIMAR FLORIN PETRE: Acest raport a fost întocmit de către o societate autorizată,
voi verifica cele invocate.
Domnul președinte Marcel Dincă propune amânare proiectului de hotărâre pentru
clarificarea celor invocate în ședință.
Domnul președinte Marcel Dincă, a supus la vot propunerea de amânare a Proiectului
de hotîrâre nr. 5/2022,
Propunerea de aprobă cu 15 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 5. Proiect de hotărâre nr. 6/2022 privind aprobarea Convenţiei de colaborare între
Consiliul Local Crevedia şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala
Dâmboviţa
Domnul Primar FLORIN PETRE, prezintă proiectul de hotărâre nr. 6/2022.
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. 6,
consemnându-se aprobat cu 15 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 6. Proiect de hotărâre nr. 7/2022 privind alegerea președintelui de ședință a
Consiliului local Crevedia, pentru perioada 1 februarie 2022 – 30 aprilie 2022
Domnul Primar FLORIN PETRE, prezintă proiectul de hotărâre nr. 7/2022.
MARCEL DINCĂ: propun să fie doamna Carmen-Nicoleta COSTACHE.
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. 7,
consemnându-se aprobat cu 15 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 7. Prezentarea Raportului semestrial privind activitatea de soluționare a
petițiilor iulie 2021 – decembrie 2021
Consilieri locali au luat act de Raportul semestrial privind activitatea de soluționare a
petițiilor iulie 2021 – decembrie 2021.
Pct. 8. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor
cu handicap grav și a indemnizațiilor de însoțitor aflate în plată în semetrul II, anul 2021
Consilieri locali au luat act de Raportul privind activitatea asistenților personali ai
persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor de însoțitor aflate în plată în semetrul II, anul
2021.

Pct. 9. Prezentarea Situației persoanelor încadrate în grad cu handicap grav cu
însoțitor care au optat pentru acordarea indemnizației lunare de îngrijire în cadrul
Primăriei comunei Crevedia pentru semestrul II, anul 2021
Consilieri locali au luat act de Situația persoanelor încadrate în grad cu handicap grav cu
însoțitor care au optat pentru acordarea indemnizației lunare de îngrijire în cadrul Primăriei
comunei Crevedia pentru semestrul II, anul 2021
DIVERSE:
1.
Solicitare domnului Gheorghe Valeriu privind cumpărarea terenului în suprafață de
de 1326 mp amplasat în T. 14, Parcela 645.
Primar Florin Petre acest teren este concesionat pentru o perioada de 49 de ani. Are drept de
preemțiune.
Se voteaza unanim pentru inițierea procedurii de vânzare a terenului.
2.
Solicitarea domnului Ticu Nicolae privind cumpărarea terenurilor cu nr. cad. 83293
și 84181, aplasate în com. Crevedia, jud. Dâmbovița.
Ticu Nicolae- este un teren de de aproximativ 300 - 400 mp am facut o cerere și solicit să
cumpăr acest teren pentru construirea unei parcări.
Primar Florin Petre: am dat acordul sa foloseasca terenul pentru acces sa ramana de
parcare si trotuare sa nu construiasca altceva.
Serban Valeriu: în Raportul de evaluare discutat mai sus este menționată o clădire pe
unul din terenurile menționate în cererea dlui Ticu.
Se voteaza cu 13 voturi pentru și 2 apbțineri (Năstase Ionuț, Șerban Valeriu) pentru inițierea
procedurii de vânzare a terenurilor.
3.
Solicitarea ADI ”Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița” privind
revocare HCL nr. 90/2021 privind privind aprobarea cererii SC ECOREGENERARE SRL cu
privire la înregistrarea la nivelul comunei Crevedia pentru desfășurarea activității de preluare prin
achiziție a deșeurilor de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora
Primar Florin Petre: Până în prezent Asociația nu colectează selectiv deșeurile pe raza
comunei Crevedia, au amânat procedura pentru 1 martie 2022, prin urmare propun să răspunde că
nu există temei de anulare a HCL nr. 90/2021.
Se voteaza unanim propunerea privind respingerea cererii înaintată de ADI ”Management
Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița” privind revocare HCL nr. 90/2021.

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

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
jr. Olga CIORCHINĂ

