COMUNA CREVEDIA, JUDEȚUL DAMBOVIȚA

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

Nr. 2044/10.02.2022

Proces-verbal
privind ședința ordinară a Consiliului local Crevedia,
județul Dâmbovița, din data de 10.02.2022

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. 34 din 04.02.2022, cu următorul proiect al ordinii de zi:
Nr.
Crt

Denumirea proiectului

Inițiator

Proiect de hotărâre nr. 3/2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și Florin Petre
cheltuieli al comunei Crevedia pentru anul 2022
Proiect de hotărâre nr. 8/2022 privind aprobarea înscrierii proiectului ”Stații
Marian –
de încărcare pentru mașini electrice în localitatea Crevedia” în cadrul
Ionuț
2
Programului desfășurat de Administrația Fondului pentru Mediu și î ntocmirii
Năstase
documentaț iei necesare solicitării finanțării
3 Diverse
1

Suplimentar pe ordinea de zi:
Nr.
Denumirea proiectului
Crt
Proiect de hotărâre nr. 9/2022 privind aprobarea Programului de
1.
activitate al Bibliotecii comunale Crevedia pentru anul 2022 și a
Raportului de activitate pe anul 2021
Proiect de hotărâre nr. 10/2022 privind aprobarea trecerii din
2.
domeniul public în domeniul privat al comunei Crevedia a terenurilor
în suprafață de de 175 mp (nr. cad. 84181) și în suprafață de 267 mp
(nr. cad. 83293)
Proiect de hotărâre nr. 11/2022 privind modificarea statului de functii
3.
al aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia, județul
Dâmbovița
Proiect de hotărâre nr. 12/2022 privind modificarea suprafeței
4.
terenului cu nr. cad. 84376 înregistrat la poziția nr. 79 din Inventarul
bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Crevedia, județul
Dâmbovița

Inițiator
Florin Petre

Florin Petre

Florin Petre

Florin Petre

Doamna secretar general a asigurat convocarea Consiliului local cu invitația nr. 1711
din 04.02.2022 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 1712 din 04.02.2022.
Fiind constatat întrunit cvorumul legal, doamna Carmen Nicoleta Costache,
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
absent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
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. 1458 încheiat în data de 31.01.2022 cu ocazia întrunirii Consiliul
local al comunei Crevedia, în cadrul ședinței ordinare convocată pentru luna decembrie
2021.
Valeriu Șerban: Vă rog să menționați mai detaliat ce se vorbește în ședință.
consemnându-se aprobat cu 13 voturi pentru; 1 abțineri (Șerban); 0 împotriva
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. 3/2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și
cheltuieli al comunei Crevedia pentru anul 2022
Domnul Primar FLORIN PETRE, prezintă proiectul de hotărâre nr. 3/2022.

Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache întreabă dacă sunt alte discuții pe marginea
proiectului de hotărâre. Nu s-au consemnat alte discuții.
Avizele comisiilor sunt favorabile la proiectul de hotărâre.
Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 3,
consemnându-se aprobat cu 13 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva, 1 nu votează (Gheorghe
I.)
Pct. 2. Proiect de hotărâre nr. 8/2022 privind aprobarea înscrierii proiectului ”Stații de
încărcare pentru mașini electrice în localitatea Crevedia” în cadrul Programului
desfășurat de Administrația Fondului pentru Mediu și î ntocmirii documentaț iei necesare
solicitării finanțării.
Domnul consilier Ionuț Năstase, prezintă proiectul de hotărâre nr. 8/2022.
Primar: Nu avem spatii pentru asa ceva. Vrem să depunem un proiect pentru școli cu
autobuze și stații de încărcare. Am prins bani în buget.
Năstase: Este ordin de ministru și acest proiect este finantat 100 % din bugetul de stat, este
un proiect guvernamental. Se facem un singur proiect care se multiplică pentru toate aceste
locatii. Ca e oportun sau nu decide consiliul local. Eu consider ca este oportun. Eu am propus 7
locatii putem alege 5 locatii.
Primar: Exista lege prin care benzinăriile sunt obligate să organizeze statii de incarcare
electrice. Problema noastra este ca nu avem teren. Eu crezut ca acest proiect nu are nevoie de SF.
Marcel Dincă: Nu înteleg de ce avem nevoie de acest proiect. Nu sunteM oraș.
Nastase: o sa facem o parcare la Darza - avem loc la teren, și in parcarea scolii.
Primar: Daca nu faci pe DN nu va veni nimeni sa incarce masinile. Vom face la școală alte
proiecte.
Serban: Ma minunam eu sa treaca acest proeiect. Ca imi aduc aminte cum zicea dl primar
ca atat timp cat va fi primar nu va trece niciun proiect propus de către cei din opozitie. Daca
privim in viitor copiii vor zice ca au fost tâmpiti acei oameni ca nu au fost in stare sa faca niste
statii de încărcare electrice. Eu vreau sa folositi aceeasi constiinta. Apropo de spatii, vă rog pe voi
colegii mei sa fiti vigilenti si cand trecem terenuri din public in privat si le vindem la particulari.
Sa faceti un lucru bun sa se foloseasca bunurile cu buna stiinta. Am inteles ca nu sunt locuri, ca
sunt locuri foarte putine, ca o sa dispara toate locurile. Ca consiliul local asta face - vinde
terenuri.
Nastase: Nu sunt comune in județul Dambovita care îmbratiseaza acest proiect. Au fost in
Ilfov mai multi colegi. Consiliul Crevedia trebuie sa priveasca in viitor si sa se gândeasca la
dezvoltarea Comunei intr-un alt mod. Era o buna oportunitate deoarece vorbim despre 11 mii de
euro pentru acest proiect.
Marcel Dinca: Consider ca cu acesti bani putem face un balaon la Darza pentru copii.
Viceprimar: menționez că mă abțin să votez pentru că nu avem spatiu pentru aceste statii.
Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache întreabă dacă sunt alte discuții pe marginea
proiectului de hotărâre. Nu s-au consemnat alte discuții.
Avizele comisiilor sunt nefavorabile la proiectul de hotărâre.
Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 8,
consemnându-se respins cu 5 voturi pentru; 8 abțineri; 1 împotriva.

Pct. 1. (suplimentar pe ordinea de zi)
Proiect de hotărâre nr. 9/2022 privind aprobarea Programului de activitate al Bibliotecii
comunale Crevedia pentru anul 2022 și a Raportului de activitate pe anul 2021
Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 9.
Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache întreabă dacă sunt alte discuții pe marginea
proiectului de hotărâre. Nu s-au consemnat alte discuții.
Avizele comisiilor sunt favorabile la proiectul de hotărâre.
Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 9,
consemnându-se aprobat cu 14 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 2. (suplimentar pe ordinea de zi)
Proiect de hotărâre nr. 10/2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul
privat al comunei Crevedia a terenurilor în suprafață de de 175 mp (nr. cad. 84181) și în
suprafață de 267 mp (nr. cad. 83293)
Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 10.
Serban: am facut observatii ca in p-v din sedinta precedenta nu a fost specificat acolo exact
ce are legatura cu ce discutam acum, in raportul de evaluare unde au fost incluse si clopotnitele.
Vreau sa zic ca in inventar ca nu a fost actualizat informația despre piata agroalimentara unde
existau 2 tarabe. Vreau sa stiu daca exista un proces-verbal de radiere a acestor tarabe?
Exista un proiect de hotărâre din 27.08.2020 cu aviz nefavorabil, este vorba tot de dl ticu,
prin care se aproba amenajarea unui centru civic. Valoarea totală pentru proiectul tehnic fiind de
100 mii lei. Vreau sa stiu daca aceasta hotarare este in vigoare. Vreau o copie de pe acest HCL.
Deci, avem niste terenuri pe care le propunem sa le trecem din domeniul public in domeniul
privat, pentru vanzare, dl Ticu nu are drept de preemtiune. Cred ca trebuie scos la licitatie. Data
trecuta s-a consemnat ce am zis eu nu si ce a zis doamna care era cu dl Ticu. Dl Ticu a zis ca va
face parcare pe acest teren. Doamna aceea a zis ca ”o sa fac ce vreau eu”. Dl Chirica are un caz
identic la Iasi si la Pitesti. Eu zic ca trebuie sa se faca legal. Ar fi foarte simplu sa va las sa gresiti.
Mie nu-mi place sa fiu partaș la aceste chestii.
Primar: Această hotărâre a foat abrogata. Doamna a zis ca ar putea sa faca ce vrea nu ca va
face altceva.
Gheorghe: propun sa vorbim un anumit timp.
Nastase: sunt surprins de rapiditate cu care a venit acest proiect pe ordinea de zi, acel
document care facea referire la aceste terenuri, de ce nu le-am primit pe email? Daca toti aveam
acele documente, era mai simplu, ca sa nu existe reaua-credinta de ce sa ne grabim cand exita
atatea suspiciuni. La momentul respectiv s-a aprobat bugetul pentru SF, s-au cheltuit banii?
Primar: nu, acel proiect a fost anulat inainte sa fie predat terenul.
Primar: data viitoare o sa va prezentam documentele menționate, va aduc la sedinta
urmatoare. Este anulat acel HCL, nu ne jucăm cu legea.
Suditu: precedente la situatii de acest gen sunt. Si aici putem sa lamurim. Avem semne de
intrebare, de ce nu s-a cerut extras de carte funciară actualizat. În extrasul de CF la un teren scrie
ca este imprejmuit și el nu este. Exista proces verbal de demolare? S-a scos din inventar aceste

bunuri? Inscriere provizorie? Voi nu-i faceti bine, pentru ca ea este atacabila. De ce nu venim cu
toate documentele.
Primar: vi le prezint la sedinta urmatoare.
Suditu: eu stiu ca nu-l vindem.
Primar: noi nu votam vinderea.
Serban. De ce trecem din public in privat? Ca să-l vindem.
Suditu: Pe mine ma enervează ca lucrurile nu sunt clare.
Dinca Marcel: daca votam trecerea din public in privat a acestor terenuri, nu înseamnă că
le-am vândut.
Serban: de ce le trecem atunci?
Dinca Marcel: le trecem ca sa urmeze vanzarea lor. Dar ca să fie vândute trebuie să ajunga
tot in consiliul local. Acolo va fi problema daca nu va fi in regula și nu-l vom vinde.
Șerban: S-a mai dat o hotarare ca sa se faca centru civic si nu s-a facut.
Primar: am pus acest proiect pe ordinea de zi ca sa castigam timp, deoarece dureaza foarte
mult.
Nastase: Eu stiu ca nu vindem, dar era prea din scurt sa solicit acele documente.
Serban: nu vreau sa intru in probleme fara voia mea. Tu stii despre ce e vorba o sa dai
explicatii.
Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache întreabă dacă sunt alte discuții pe marginea
proiectului de hotărâre. Nu s-au consemnat alte discuții.
Avizele comisiilor sunt nefavorabile la proiectul de hotărâre.
Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 10,
consemnându-se aprobat cu 9 voturi pentru; 2 abțineri; 3 împotriva.
Pct. 3. (suplimentar pe ordinea de zi)
Proiect de hotărâre nr. 11/2022 privind modificarea statului de functii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Crevedia, județul Dâmbovița
Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 11/2022.
Dna secretar general menționează ca au fost ocupate niste funcții publice vacante în urma
consursurilor desfășurate. De asemenea, exista colegi care au promovat in grad profesional, prin
urmare este necesar de a actualiza statul de functii.
Năstase: am o singura intrebare pentru dl viceprimar, cand am aprobat HCL prin care a fost
înființat postul de consilier al viceprimarului ati spus ca este o functie pasagera și că se referă la o
doamnă pe care primaria Crevedia nu voia sa piarda, am discutat este foarte ok domnisoara, dar
ati promis ca veti renunta la acest post după ce va fi angajată. În acest proiect acel post inca
apare.
Primar: Dl Ciocanistea, șoerul nostru pe autobuz școlar a avut o problemă de sănătate, s-a
operat și este in concediu medical, fiind nevoiți să angajam un alt șofer. Dar nu aveam un post. Lam angajat temporar pe postul de consilier al viceprimarului pedl Jalbă până revine dl
Ciocanisteanu pentru ca ce faceam cu copiii?
Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache întreabă dacă sunt alte discuții pe marginea
proiectului de hotărâre. Nu s-au consemnat alte discuții.
Avizele comisiilor sunt favorabile la proiectul de hotărâre.

Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 11,
consemnându-se aprobat cu 14 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.
Pct. 4. (suplimentar pe ordinea de zi)
Proiect de hotărâre nr. nr. 12/2022 privind modificarea suprafeței terenului cu nr. cad.
84376 înregistrat la poziția nr. 79 din Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al
comunei Crevedia, județul Dâmbovița
Domnul Primar Florin Petre, prezintă proiectul de hotărâre nr. 12/2022. Este vorba de
drumul pe langa un parc. Acel drum era prea ingust. Proprietarul terenului avea unde să se retraga
în spate, astfel putem să marim suprafata drumului.
Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache întreabă dacă sunt alte discuții pe marginea
proiectului de hotărâre. Nu s-au consemnat alte discuții.
Avizele comisiilor sunt favorabile la proiectul de hotărâre.
Doamna președinte Carmen-Nicoleta Costache, a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 12,
consemnându-se aprobat cu 14 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotriva.

DIVERSE:
Dinca Marcel: Când incep sa se primeasca cereri pentru bransare la apa si canal?
Primar: cred ca dupa 1 martie, o sa anuntam cand stim exact.
Dinca Marcel: de ce au betonat doar unde au băgat teava/bare?
Primar: o sa betoneze peste tot, temperaturile nu au permis, vor relua.
Suditu: ce urmeaza dupa ce am scos din domeniul public acel teren?
Primar: vom facem evaluarea, aprobam in consiliu evaluarea dupa care urmeaza licitatia.
Suditu: Vreau sa solicit până la sedinta următoare următoarele documente: p-v demolare
piata, HCL nr. 73/2018 și adeverinta nr. 13532/30.10.2018.
Primar: le vom transmite pe e-mail.
Observații finale nu sunt.
Carmen-Nicoleta Costache: Declar ședința închisă
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Carmen-Nicoleta COSTACHE

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
jr. Olga CIORCHINĂ

