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Proces-verbal
privind ședința extraordinară a Consiliului local
Crevedia, județul Dâmbovița, din data de 10.03.2022
Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, a fost convocat în ședință
extraordinară, în temeiul art. 133 alin (2) 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. 52 din 04.03.2022, cu următorul proiect al ordinii de zi:
Nr.
Crt

Inițiator

Denumirea proiectului

1. Proiect de hotărâre nr. 14/2022 privind aprobarea încheierii unui Florin Petre
contract de servicii juridice, consultanță și asistență juridică pentru
apărarea intereselor comunei Crevedia precum și ale autorităților
administrației publice locale din comuna Crevedia, județul Dâmbovița
2. Proiect de hotărâre nr. 15/2022 privind acordarea unui ajutor Florin Petre
financiar de urgență domnului ENACHE EMIL
3. Proiect de hotărâre nr. 16/2022 privind desemnarea reprezentantului Florin Petre
Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei de interviu la
concursul pentru ocuparea funcției de director adjunct al Școlii
Gimnaziale Crevedia
Doamna secretar general a asigurat convocarea Consiliului local cu invitația nr. 3305 din
04.03.2022 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 3252 din 04.03.2022.
Fiind constatat întrunit cvorumul legal, doamna Carmen-Nicoleta Costache,
președinte de ședință, a declarat deschisă ședința Consiliului Local.
La ședință participă 13 consilieri locali.

Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

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

Prezența
prezent
prezent
prezent
absent
prezent
prezent

7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

prezent
prezent
prezent
prezent
absent
prezent
prezent
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. 2044 încheiat în data de 10.02.2022 cu ocazia întrunirii Consiliul
local al comunei Crevedia, în cadrul ședinței ordinare convocată pentru luna februarie 2022.
consemnându-se aprobat cu 12 voturi pentru; 1 abțineri (Șerban Valeriu); 0 împotriva

Se dă citire ordinii de zi.
Ordinea de zi a ședinței extraordinare a fost aprobata în unanimitate de toți consilierii prezenți.
În continuare, s-a trecut la dezbaterea ordinii de zi.
Pct. 1. Proiect de hotărâre nr. 14/2022 privind aprobarea încheierii unui contract de
servicii juridice, consultanță și asistență juridică pentru apărarea intereselor comunei
Crevedia precum și ale autorităților administrației publice locale din comuna Crevedia,
județul Dâmbovița
Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 14. După cum știți, în fiecare
an facem un Contract un un cabinet de avocați ca să ne reprezinte interesele în problemele
comunei. A expirat contractul anterior. Suma de bani este acceași. De data aceasta am optat
pentru un cabinet de avocat care este mai aproape de noi. Nu am aut o problemă cu doamna
avocat, doar că nu avea timp să vină de la București când o sunam, venea peste câteva zile, în est
nu au existat probleme. Acesta este singurul motiv.
Șerban Valeriu: Mi-a atras atenția formularea: ”apărarea intereselor”, de parcă suntem în
război, reprezentarea intereselor a sunat mai bine. Asta se datorează și faptului că nu avem jurist?
Și de ce nu avem jurist?
Primar: Pentru că nu găsim pe cineva să angajăm cu 4 mii de lei salariu. Ei vor să lucreze și
pentru primărie, dar vor să ia și alte dosare, dar nu poți face acest lucru cât ești funcționar public.
Șerban Valeriu: În Dâmbovița nu sunt primării cu juriști? Peronalul primăriei nu poate să
facă și una și alta?
Primar: Nu am întrebat la alte primării, ar fi mai convenabil să existe jurist în primărie, ar fi
disponibil toată ziua, dar nu găsim, postul a fost scos la concurs, a venit o dată o doamna care a
stat 6-7 luni și a plecat.

Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache întreabă dacă sunt discuții pe marginea
proiectului de hotărâre.
Nu s-au consemnat discuții.
Avizele comisiilor sunt favorabile la proiectul de hotărâre.
Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 14,
consemnându-se aprobat cu 13 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 2. Proiect de hotărâre nr. 15/2022 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență
domnului ENACHE EMIL
Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 15. Acest domn este de la
Cocani căruia i-a ars casa, l-am ajuta cu actele ca să radieze fosta locuință. Și am considerat că
este oportun să-i acordăm și un ajutor financiar. Propun să-i acordăm suma de 5000 mii.
Suditu Anca: și anul trecut am acordat câte 5 mii, având în vedere că au crescut prețurile
putem să-i acordăm un ajutor de 6 mii, și ulterior facem o rectificare.
Primar: Cred că există un regulament care prevede maxim 5 mii.
Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache întreabă dacă sunt discuții pe marginea
proiectului de hotărâre.
Nu s-au consemnat discuții.
Avizele comisiilor sunt favorabile la proiectul de hotărâre.
Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 15,
consemnându-se aprobat cu 13 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 3. Proiect de hotărâre nr. 16/2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de
director adjunct al Școlii Gimnaziale Crevedia
Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 16. Este vorba de aceeași
procedură ca și pentru director.
Suditu Anca: am o nedumerire. Această adresă avea termen 8-9 martie, deoarece 9-10
martie se emit deciziile pentru comisii. Nu suntem în termen. Astăzi s-au constituit comisiile și sau transmis membru supleant de la școală.
Șerban Valeriu: Eu aș fi avut pretenția să se ducă un reprezentant care să aibă o pregătire
apropiată celui care urmează să fie evaluat. Să nu se ducă cineva cu 4 clase.
Gheorghe Ionuț: nu mi se pare corect ca un director să fie evaluat de un profesor care nu a
fost niciodată director.
Viceprimar: Vă propun pe dumneavostră domnule Șerban.
Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache: în calitate de membru este propus dl
Matache Emil, iar în calitate de supleant: Gheorghe Ionuț.
Anca Suditu: eu mă abțin să votez deoarece suntem în afara calendarului.Doamna
președinte Carmen-Nicoleta Costache întreabă dacă sunt discuții pe marginea proiectului de
hotărâre.
Nu s-au consemnat discuții.
Avizele comisiilor sunt favorabile la proiectul de hotărâre.

Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 16,
consemnându-se aprobat cu 12 voturi pentru; 2 abțineri (Valeriu Șerban, Suditu Anca); 0
împotriva.

Observații finale nu sunt.
Carmen-Nicoleta COSTACHE: Declar ședința închisă

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Carmen-Nicoleta COSTACHE

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
jr. Olga CIORCHINĂ

