
ROMANIA
Consiliul local al comunei Crevedia

Judetul Dambovita
COMUNA CREVEDIA
Tel./Fax. 0245 – 241840

Nr. 2848/31.03.2015

M I N U T Ă
privind desfăşurarea şedinţei estraordinare a Consiliului local din

31.03.2015

Convocarea consilierilor locali a fost făcuta in baza Dispozitiei nr.71/25.03.2015.Au fost inaintate la fiecare
consilier in functie, invitatiile de participare la sedinta inregistrate cu nr. 2642/25.03.2015 în care au fost precizate: data, ora,
locul desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei, constituita din :

Sunt prezenţi 14 consilieri - şedinţa fiind legal constituita. Dl Bobe Radu Valentin – absent.
Participa la sedinta dl Primar Teodorescu Florin si d-na Sarealba Iuliana – secretar.
Sunt prezenti in sala dl.Raduta Sorin, dl. Florea Ion, dl.Toader Dumitru, dl. Pana Ion si dl. Dumitru Petre.
Presedinte de sedinta ales este dl. Voinea Gheorghe – declara sedinta deschisa.
D-na secretar supune la vot minuta şedintei extraordinare din data de 5.03.2015.
Se votează cu 14 voturi pentru. Dl Bobe Radu Valentin – absent.
Dl. Presedinte - da cuvantul dlui Primar sa citeasca ordinea de zi.
Dl Primar – citeşte propunerea de ordine de zi:
1.Prezentarea raportului privind starea economico,sociala si de mediu a comunei Crevedia,judetul Dambovita,pentru

anul 2014-Primar Teodorescu Florin Stefan;
2. Proiect de hotarare privind imputernicirea d-lui SIMION DOREL sa participe la sedintele Asociatiei de Dezvoltare

Intercomunitara Apa Canal Constanta, in situatia in care reprezentantul legal nu poate participa- initiator Teodorescu Florin
Stefan ;

3. Proiect de hotarare privind desemnarea unui nou reprezentant din cadrul Consiliului Local Crevedia in Consiliul de
Administratie al Scolii Gimnaziale Crevedia- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

4. Proiect de hotarare privind clasificarea unui drum de interes local situat pe raza unitatii administrativ teritoriale -
initiator Teodorescu Florin Stefan ;

5.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic cu detalii de executie nr. TOP2015-01/2015 intocmit de
catre SC TOPOS SRL si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare drum de interes local Sp
686 Samurcasi (L=1768 m) - comuna Crevedia,judetul Dambovita“- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

6. Proiect de hotarare privind acordul de principiu pentru asocierea Consiliului local Crevedia cu Consiliul judetean
Damovita pentru realizarea lucrarilor de modernizare Drum 686 Samurcasi - initiator Toader Florin ;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic nr. 71/2014 intocmit de catre SC EXPLORARI SRL si
indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare cladire Scoala Cocani “cu schimbarea destinatiei in
Gradinita Cocani ,comuna Crevedia,judetul Dambovita“- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

8. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic nr. 74a/2014 intocmit de catre SC ACONTO SRL si
indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Schimbare invelitoare si reparatii sarpanta la cladirea Camin
cultural - sat Crevedia ,comuna Crevedia,judetul Dambovita“- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

9. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic nr. 74b/2014 intocmit de catre SC ACONTO SRL si
indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Schimbare invelitoare si reparatii sarpanta la cladirea Dispensar
uman - sat Crevedia ,comuna Crevedia,judetul Dambovita“- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

10. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic nr. 74c/2014 intocmit de catre SC ACONTO SRL si
indicatorii tehnico economici pentru lucrarile “Schimbare invelitoare si reparatii sarpanta la Biderica Sf. Voievozi - sat
Cocani ,comuna Crevedia,judetul Dambovita“- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

11. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic nr. 1/2013 intocmit de catre SC YVO SRL si indicatorii
tehnico-economici privind obiectivul de investitii “ Anvelopare sediu primarie ,comuna Crevedia,judetul
Dambovita ”- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

12. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic nr. 64/2014 intocmit de catre SC EXPLORARI SRL si
indicatorii tehnico economici pentru lucrarile de consolidare terasament din incinta perimetrului Bidericii “Sf. Nicolae -
Manastirea “- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

13. Proiect de hotarare privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Crevedia- initiatori Voinea
Gheorghe,Matache Emanoil ,Ghorghe Ionut,Toader Florin si Gheorghe Stefan Viorel - consilieri locali ;

14. Analiza cererii nr. 2229/13.03.2015 inaintata de catre Niculescu Gabriela pentru aprobare in tocmire PUZ;
15. Analiza cererii nr. 1680/25.02.2015 inaintata de catre numitii Simion Stefan,Simion Valentin,Simion

Carmen,Simion Dorel si Simion Constanta-Claudia ;
16.Informare privind adresa nr. 987/12.03.2015 inaintata de catre Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi

Dambovita si inregistrata in cadrul Primariei Crevedia cu nr. 2302/16.03.2015.;
17.Analiza adresei nr. 570/13.03.2015 inaintata de catre Distrigaz Sud Retele GDF SUEZ si inregistrata in cadrul

Primariei Crevedia cu nr. 2231/13.03.2015 .
18. Diverse.
Dl Primar retrage de pe ordinea de zi pct.8 (nu cuprinde si termoizolatia cladirii) si pct.15 (nu este legal)
Dl Primar propune adaugarea pe ordinea de zi :a urmatoarelor puncte:

- pct. 18 PH privind modificarea Stautului ADI Constanta conform HGR nr. 742/2014;



- pct.19 - Analiza plangerii prealabile impotriva HCL nr. 9/2015 privind rezilierea concesiunii cu SC Clubul
Sportiv Besta.

Diverse devine pct.20 pe ordinea de zi.
Dl presedinte supune la vot ordinea de zi cu modificarile si completarile aduse. Se voteaza cu 14 voturi

pentru.Dl Bobe Valentin - absent

Dl. presedinte trece la punct 1 al ordinii de zi:Prezentarea raportului privind starea economico,sociala si de mediu
a comunei Crevedia,judetul Dambovita,pentru anul 2014-Primar Teodorescu Florin Stefan;

Dl primar - citeste raportul privind starea economico sociala si de mediu a comunei Crevedia ,judetul Dambovita
pentru anul 2014.

Mai adauga un lucru omis : situatia financiara la finele anului 2014+ excedent aproximativ 50 miliarde vechi - bani
care pentru anul 2015 s-au discutat in aprobarea bugetului si s-au defalcat pe divese investitii aprobate in bugetul local pentru
2015 si in programul de achizitii publice.

Dl Gheorghe stefan - multumesc ca ati intrat in legalitate fiind primul raport din anul 2008.Trebuie sa spuneti si ce nu
s-a facut bine : tratamentul bituminos.

Dl Toader Florin - nu toate documentele sunt afisate pe site-ul institutiei.Cel care are in atributii sa se ocupe de
aceasta problema .Urmatoarele rapoarte sa se faca din trei in trei luni.Astazi aprobam investitiile la obiectivele de
invatamant.Astepam raportul conform legii bugetului,cel care va fi a sfarsitul lui aprilie.

D-na secretar : sunt doua chestiuni diferite:raportul privind starea economico sociala a localitatii se face o singura data
pe an si se prezinta pana in luna martie a anului urmator,iar rarapoartele pe care le solicitati dvs. Din trei in trei luni sunt
rapoartele ordonatorului de credite care nu implica si starea sociala a localitatii.Sunt obligatorii ca le prevede legea ,dar sunt
doua chestiuni diferite.

Dl Primar : si consilierii locali au obligatia sa-si prezinte raportul anual de activitate.
D-na secretar - va rog sa prezentati rapoartele anuale ale consilierilor locali .s-a spus si anul trecut si nu s-a prezentat

nici-un raport.
Dl Toader Florin - aveti perfecta dreptate. Sa trecem mai departe.
Consilierii locali independenti solicitam spatiul din cladirea gradinitei din Crevedia pentru acordare de audiente.Nu

avem cum sa dam audiente in stada.Sa avem acces in baza unui orar.

Dl. presedinte trece la punct 2 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind imputernicirea d-lui SIMION DOREL sa
participe la sedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta, in situatia in care reprezentantul legal nu
poate participa- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

Dl Gheorghe Ionut - referitor la RAJA Constanta ,daca se pot da amanunte suplimentare cu privire la activitatea
desfasurata pe raza localitatii?

D-na secretar - Ieri ,au fost in cadrul Primariei Crevedia si dl Primar poate sa confirma,din partea Firmei de
consultanta care implementeaza Proiectul POS Mediu,din partea Raja Constanta cu urmatoarea problema: pentru
extinderearetelei de apa si asigurarea debitului necesar localitatii Crevedia este nevoie de inca 10 puturi..Asta presupune
includerea in domeniul public a altor suprafete de teren care sa fie date in administrarea propiectului POS Mediu pentru forarea
puturilor de adancime.Acest lucru s-a facut si in 2013 pentru cele 15 suprafete care le-am inclus in domeniul public si apoi le-
am dat in administrare

Dl Primar - acele terenuri apartin orasului Buftea.
D-na secretar - nu apartin orasului Buftea .In tarlaua 37 a pus in posesie Buftea dar terenurile sunt pe raza UAT

Crevedia.
Forajele sunt ale lui ADI Constanta ,dar nu terenurile.
Dl Primar - problema ca in 2013 s-a discutat la nivelul lui Raja,acum se discuta pentru Proiectul POS Mediu care

implica alte probleme.Puturile pentru care s-au inclus in domeniul public 15 suprafete s-au faut,acum trebuie alte 10 suprafete
pentru a se creea puturi pentru Crevedia.Aunevoie ca sa ia apa necesara.

Dl Stefan Marian - s-a aprobat asocierea cu ADI Constanta in anul 2010 si nu s-a facut mai nimic pana acum.
Dl Primar - au 7 abonamente pe stradalul DN1A din Crevedia.
Daca nu vreti sa faceti ,dati hotarare de consiliu si va retrageti.
Dl. Gheorghe Ionut - asta implica sanctiuni.
Dl Primar - ce bani a a cheltuit Consiliul local?Cele 15 puturi s-au aprobat pentru Buftea
Dl Gheorghe Ionut - au spus sa le dam, la dispozitie terenuri pentru forare.
Dl Toader Florin - dl Simion Dorel este angajat contractual .
D-na secretar - dl Simion este functionar public.
Dl Primar - in T37 avem aproximativ 11 ha libere.
Dl Gheorghe Ionut - de ce nu se pune in poseise Biserica din Darza?
Dl Stefan Marian - ne injura lumea ca nu se face nimic.
Dl Toader Florin - sa vina la sedinta de consiliu un reprezentant a lui Raja Constanta.Inseamna atributii in plus ,deci

bani in plus.Sa vedem fisele posturilor ale oamenilor din primarie .
Dl Gheorghe Stefan - la o sedinta ulterioara sa se puna la dispozitie documentele care au stat la baza insusirii

suprafetelor aferente puturilor.In 2013 au venit cu un grafic . Nu s-a facut nimic.Ne-a aruncat o conducta pe DN1A.Dvs nu ati
fost la sedinta.

Dl Toader Florin - dl Simion Dorel are niste atributii in fisa postului.Asta inseamna ca ii mai dam niste atributii in
plus,deci bani in lpus.

Dl. Toader Gheorghe - are atributii in fisa postului referitoare la mediu.
Dl Toader Florin - sa vedem fisele posturilor ale personalului din aparatul de specialitate al primarului.Sa vedem cu ce

se ocupa oamenii acestia.
Mai tineti minte cand Consiliul local m-a imputernicit pe mine sa relationez cu Raja?Este aprobare data de Consiliul

local.Sunt de acord sa nu mai merg eu si sa mearga Doru.



D-na secretar - in fisa postului ,la ultimul punct apare si alte atributii date de primar,consiliul local.Nu va fi retribuit in
plus.Va fi o sarcina neretribuita.

Dl Director de la Raha Constanta a fost astazi in Primarie ,dar nu a putut veni la sedinta. A spus ca daca este posibil
sa vi se puna la dispozitie un microbus si sa va duceti la o sedinta ADI Constanta.

Avizul comisiei este favorabil.
Dl presedinte - supune la vot proiectul de hotarare.se voteaza cu 14 voturi pentru.Dl. Bobe Radu Valentin - absent.

Dl. presedinte trece la punct 3 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind desemnarea unui nou reprezentant din
cadrul Consiliului Local Crevedia in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Crevedia- initiator Teodorescu Florin
Stefan ;

Avizul comisiei este favorabil.
D-na secretar - dl Petre Florin si-a dat demisia din Consiliul de administratie al scolii si trebuie inlocuit.
Dl Toader Florin - propune pe dl. Gheorghe Stefan;
Dl Georgescu - propune pe dl. Vasilescu Mircea;
Dl Toader Gheorghe - propune pe dl Bobe Radu Valentin .
Dl presedinte - supune la vot propunerea d-lui Toader Florin si anume numirea d-lui Gheorghe Stefan.
Se voteaza cu 6 voturi pentru (Grupul de consilieri independenti si dl Manea Stefan ) si 8 voturi impotriva.
Dl presedinte - supune la vot propunerea d-lui Georgescu Ion si anume numirea d-lui Vasilescu Mircea.
Se voteaza cu 7 voturi pentru ,6 voturi impotriva (Grupul de consilieri independenti si dl Manea Stefan ) si 1 abtinere

(dl Toader Gheorghe ).
.Dl presedinte - supune la vot propunerea d-lui Toader Gheorghe si anume numirea d-lui Bobe Radu Valentin.
Se voteaza cu 13 voturi impotriva si 1 vot pentru (dl Toader Gheorghe ).Dl. Bobe - absent.
Este ales dl. Vasilescu Mircea.

Dl. presedinte trece la punct 4 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind clasificarea unui drum de interes local
situat pe raza unitatii administrativ teritoriale - initiator Teodorescu Florin Stefan ;

Avizul comisiei este favorabil .
Dl Toader Florin - cum s-a dat valoarea de inventar fiind ca nu este trecuta in raport.
D-na secretar - valoarea de inventar s-a dat din contabilitate.valoarea de inventar nu este una si aceeasi cu valoarea

investitiei realizate la drumul respectiv (pietruirea ).Drumul 686 se extinde de la gospodaria d-lui Moldoveanu - str.
Guliei ,pana la calea ferata Gulia.

.Dl presedinte - supune la vot proiectul de hotarare.Se voteaza cu 14 voturi pentru. Dl Bobe Valentin - absent.

Dl. presedinte trece la punct 5 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic cu detalii
de executie nr. TOP2015-01/2015 intocmit de catre SC TOPOS SRL si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de
investitii “Modernizare drum de interes local Sp 686 Samurcasi (L=1768 m) - comuna Crevedia,judetul Dambovita“-
initiator Teodorescu Florin Stefan ;

Avizul comisiei este favorabil.
Se prezinta proiectul de hotarare.
Nu sunt discutii
.Dl presedinte - supune la vot proiectul de hotarare.Se voteaza cu 14 voturi pentru. Dl Bobe Valentin - absent.

Dl. presedinte trece la punct 6 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind acordul de principiu pentru asocierea
Consiliului local Crevedia cu Consiliul judetean Damovita pentru realizarea lucrarilor de modernizare Drum 686 Samurcasi -
initiator Toader Florin ;

Proiectul de hotarare este prezenta de dl Toader Florin .
Dl Toader Florin - cand am fost viceprimar am fost la Consiliul judetean Dambovita si am discutat eventuala asociere

pentru modernizarea drumului 686.Vom vota sa ramana comunei 11 miliarde.Investitia totala este de aproximativ 22
miliarde ,iar jumatate din suma va plati Consiliul judetean Dambovita.

Dl Gheorghe Stefan - pentru ce aprobam acest proiect de modernizare drum?Pentru ca sa ni se dea jumatate din suma
de catre Consiliul judetean.Cu 6-7 miliarde facem trotuare in localitate si extindem conducta de gaze la Cocani.

Dl Voinea - de ce nu este proiectul de interes local!Daca era proiectul de hotarare facut de unul dintre voi,erati de
acord?Asta este rautate .

Dl Gheorghe Stefan - d-le Primar ati avut discutii cu dl. Adrian Tutuianu?
Dl Primar - este o propunere mincinoasa facuta de dl Tutuianu Adrian pentru ca are o serie de localitati cu care a facut

asocierea si nu a dat un leu.Discutia pe care am avut-o cu dl. Director Dinu a fost ca daca venim cu sume mici in jur de 1-2
miliarde,primim bani .

Dl Presedinte Tutuianu mi-a transmis clar sa nu angajam lucrari neacoperite financiar pentru ca vine Corpul de
control si face dosar.

Dl. Voinea - era o incercare - o asociere .
Dl Primar - nu puteti intra in nici-o asociere fara stirea mea fiind ca eu sunt primarul localitatii.Sa nu mai minta pe

nimeni dl presedinte.Nu ma obliga dl Tutuianu sa fac asociere.Sa plateasca mai intai comunelor cu care s-a
asociat.Maine,poimaine pica Guvernul si nu mai luam banii.

.Dl presedinte - supune la vot proiectul de hotarare. Se voteaza cu 6 voturi pentru (Grupul de consilieri independenti
si dl Manea Stefan ) ,7 voturi impotriva si 1 abtinere (dl Gavrilescu Gheorghe ).Dl Bobe - absent.

Proiectul de hotarare nu este validat.



Dl. presedinte trece la punct 7 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic nr. 71/2014
intocmit de catre SC EXPLORARI SRL si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare cladire
Scoala Cocani “cu schimbarea destinatiei in Gradinita Cocani ,comuna Crevedia,judetul Dambovita“- initiator Teodorescu
Florin Stefan ;

D-na secretar - citeste proiectul de hotarare cu indicativii tehnico economici pentru investitia Modernizare scoala
Cocani

Dl Toader Florin - s-a spus ca nu se va realiza toate lucrarile din proiect.Cu 3 miliarde se face o constructie de jos.Eu
am citit proiectul acesta .

Dl Primar - 3 miliarde inseamna suma din devizul de lucrari.Nu se aproba 3 miliarde.
Dl Toader Florin - in acest proiect exista si alte date care nu s-au prezentat.
D-na secretar - sunt datele confidentiale ale proiectului cu privire la cantitatile pe lucrari In baza acestor date se

prezinta ofertele pentru atribuirea contractului.
Dl Toader - o rampa costa 7,944 mi lei cu TVA .
Dl Primar - nu pot sa fac proiectarea la lac - amenajare mal cu 10 mii lei.Nu vrea sa faca proiectarea cu banii

acestia.Se va face un deviz de lucrari,o licitatie.
Dl Matache - sa se faca un teren de joaca.
Avizul comisiei este favorabil.
.Dl presedinte - supune la vot proiectul de hotarare.Se voteaza cu 14 voturi pentru. Dl Bobe Valentin - absent.

Dl. presedinte trece la punct 9 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic nr.
74b/2014 intocmit de catre SC ACONTO SRL si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Schimbare
invelitoare si reparatii sarpanta la cladirea Dispensar uman - sat Crevedia ,comuna Crevedia,judetul Dambovita“- initiator
Teodorescu Florin Stefan ;

Avizul comisiei este favorabil .
Se prezinta proiectul de hotarare.
Nu sunt discutii
Dl presedinte - supune la vot proiectul de hotarare.Se voteaza cu 14 voturi pentru. Dl Bobe Valentin - absent.

Dl. presedinte trece la punct 10 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic nr.
74c/2014 intocmit de catre SC ACONTO SRL si indicatorii tehnico economici pentru lucrarile “Schimbare invelitoare si
reparatii sarpanta la Biderica Sf. Voievozi - sat Cocani ,comuna Crevedia,judetul Dambovita“- initiator Teodorescu Florin
Stefan ;

Dl Matache - Preotul a spus ca se va ocupa de obtinerea avizelor de pa Patriarhie si de la Ministerul cultelot .
Dl .Primar - in prima faza se va face invelitoarea si repararea sarpantei.Se va face un nou proiect si pentru tencuieli

exterioare.
Avizul comisiei este favorabil .
Se prezinta proiectul de hotarare.
Nu sunt discutii
Dl presedinte - supune la vot proiectul de hotarare.Se voteaza cu 14 voturi pentru. Dl Bobe Valentin - absent.

Dl. presedinte trece la punct 11 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic nr. 1/2013
intocmit de catre SC YVO SRL si indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investitii “ Anvelopare sediu
primarie ,comuna Crevedia,judetul Dambovita ”- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

Avizul comisiei este favorabil .
Se prezinta proiectul de hotarare.
Nu sunt discutii
Dl presedinte - supune la vot proiectul de hotarare.Se voteaza cu 14 voturi pentru. Dl Bobe Valentin - absent.

Dl. presedinte trece la punct 12 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic nr.
64/2014 intocmit de catre SC EXPLORARI SRL si indicatorii tehnico economici pentru lucrarile de consolidare terasament
din incinta perimetrului Bidericii “Sf. Nicolae - Manastirea “- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

Dl Primar - se va sapa un sant in jurul perimetrului curtii si se va turna balast.
Avizul comisiei este favorabil .
Se prezinta proiectul de hotarare.
Nu sunt discutii
Dl presedinte - supune la vot proiectul de hotarare.Se voteaza cu 14 voturi pentru. Dl Bobe Valentin - absent.

Dl. presedinte trece la punct 13 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind schimbarea din functie a
viceprimarului comunei Crevedia- initiatori Voinea Gheorghe,Matache Emanoil ,Ghorghe Ionut,Toader Florin si Gheorghe
Stefan Viorel - consilieri locali ;

Proiect de hotarare nr.12/16.03..2015 privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Crevedia., initiatori -
Toader Florin,Voinea Gheorghe,Gheorghe Stefan Viorel,Matache Emanoil si Gheorghe Ionut - consilieri locali.

D-na secretar- In prima faza se voteaza schimbarea viceprimarului dl Petre Florin si daca se intruneste un numar de 8
voturi pentru schimbare se trece la cel de-al doilea vot : alegerea viceprimarului.

In sala exista cabina de vot .
Dl presedinte – PUZA pentru realizarea buletinelor de vot.



Dl presedinte – reia sedinta.
Se citeste continutul buletinului de vot pentru schimbarea viceprimarului :
1. ’’ Sunteti de acord cu schimbarea viceprimarului dl. Petre Florin ?

DA NU

Dl presedinte - sa se scrie de fiecare pe buletinul de vot “DA” sau “NU” in functie de optiunea fiecaruia ,daca se
doreste sau nu schimbarea viceprimarului.

Dl presedinte - supune la vot buletinele de vot pentru schimbarea viceprimarului
Se voteaza cu 14 voturi pentru Dl Bobe absent.
Dl.presedinte - semneaza fiecare buletin de vot .
Incepe procedura de vot .
D-na secretar – imparte pe rand fiecarui consilier local buletinul de vot la intrarea in cabina de vot.Se voteze pe rand

in cabina de vot. Buletinele de vot ,la iesirea din cabina de vot sunt puse intr-o urna (cutie inchisa) situata pe masa de langa
langa cabina de vot.Buletinele de vot se afla sub supravegherea secretarului pana la finalizarea votului ,fiind pastrat caracterul
secret al votului.

Refuza sa participe la vot si sa intre in cabina dl. Stefan Marian.
Dupa terminarea votului,urna este deschisa de catre presedintele de sedinte care numara voturile.S-au numarat 6

buletine cu „DA” ,fiind voturi pentru schimbarea viceprimarului si 7 buletine cu „NU” ,fiind voturi impotriva schimbarii
viceprimarului.

Dl. presedinte – hotararea de schimbare a viceprimarului nu este validata

Dl. presedinte trece la punct 14 al ordinii de zi: Analiza cererii nr. 2229/13.03.2015 inaintata de catre Niculescu
Gabriela pentru aprobare in tocmire PUZ;

Terenul de afla in T. 92,P. 708/1 la padure la Ciocanesti .
Nu sunt discutii
Dl presedinte - supune la vot proiectul de hotarare.Se voteaza cu 14 voturi pentru. Dl Bobe Valentin - absent.

Dl. presedinte trece la punct 16 al ordinii de zi: .Informare privind adresa nr. 987/12.03.2015 inaintata de catre
Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Dambovita si inregistrata in cadrul Primariei Crevedia cu nr.
2302/16.03.2015.;

Dl Toader Florin - nu trebuia sa se inregistreze adresa in cadrul Primariei.
D-na secretar - exista un singur registru de intrare - iesire unde se inregistreaza si adresele comunicate Consiliului

local.
Se ia act de adresa nr. 987/12.03.2015.

Dl. presedinte trece la punct 17 al ordinii de zi: .Analiza adresei nr. 570/13.03.2015 inaintata de catre Distrigaz
Sud Retele GDF SUEZ si inregistrata in cadrul Primariei Crevedia cu nr. 2231/13.03.2015 .

D-na secretar - se comunica modalitatea legala de concesiune a serviciului de alimentare cu gaze pe raza localitatii
Crevedia

Actele normative care reglementeaza procedura de concesionare a sistemului de gaze naturale pe raza localitatii sunt :
Legea nr.123/2012 privind concesiunea si regimul drepturilor asupra proprietatii altuia si HGR nr. 479/2014.

Calitatea de concedent o are Ministerul de resort (Ministerul economiei).Initierea procedurii se face la solicitarea
scrisa beneficiarului (in cazul de fata UAT Crevedia) insotita de studiul de fezabilitate (pus la dispozitie gratuit de catre o firma
agreata de catre ANRE ).Studiul de fezabilitate trebuie avizat de catre ANRE..Avizul este parte integranta din documentatia de
atribuire.

Trebuie mers la ANRE pentru a ne pune in contact cu o firma agreata pentru a ne face studiul de fezabilitate.

Dl. presedinte trece la punct 18 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind modificarea Stautului ADI Constanta
conform HGR nr. 742/2014- initiator Teodorescu Florin Stefan ;

Avizul comisiei este favorabil .
Se prezinta proiectul de hotarare.
Nu sunt discutii
Dl presedinte - supune la vot proiectul de hotarare.Se voteaza cu 14 voturi pentru. Dl Bobe Valentin - absent.

Dl. presedinte trece la punct 19 al ordinii de zi: Analiza plangerii prealabile impotriva HCL nr. 9/2015
privind rezilierea concesiunii cu SC Clubul Sportiv Besta.

D-na secretar - citeste plangerea prealabila. Impotriva HCL nr. 9/26.02.2015 privind rezilierea Contractului
de concesiune nr. 2981/6/21.03.2006 .

1. Referitor la punctul 1 privind coonsiderentele pentru care se solicita revocarea HCL nr. 9/2015:
- motivarea Hotararii nr.9/2015 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2981/6/21.03.2006 nu se

bazeaza pe raportul de specialitate ci pe actele normative invocate in preambul. Conform Legii 215/2001,republicata,cu
completarile si modificarile ulterioare,raportul de specialitate este un document fara de care proiectul de hotarare nu se poate
pune in discutie pe ordinea de zi.

2. Incetarea contractului de concesiune sa- facut in temeiul art.11 alin (1) pct 3 din Contractul de concesiune
nr. 2981/6/21.03.2006 care mentioneaza : “ in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar,prin
rezilierea unilaterala de catre concedent,cu plara unei despagubiri in sarcina concesionarului”.



3. Obligatia concesionarului,conform art. 9 era sa se inceapa lucrarile,prin autorizatie in termen de un an de
la incheierea contractului. Autorizatia nr. 66/12.03.2008 a fost data in exteriorul termenului de 1 an de la semnarea
contractului.Autorizatia trebuia data pana la data de 21.03.2007 ,data la care trebuiau incepute lucrarile,altfel
concesiunea trebuia retrasa.

Dl presedinte supune la vot revocarea HCL nr. 9/2015.
Se voteaza cu 12 voturi impotriva revocarii si 1 abtinere - Dl Toader Gheorghe .Dl. Gavrilescu si Dl Bobe -
absenti.
Dl Gheorghe Ionut - sa se sesizeze garda de mediu pentru fosele care deservesc cladirile particulare .

Dl. presedinte trece la punct 19 al ordinii de zi: Diverse

Dl Gheorghe Stefan - n- ce se intampla cu drumul de la Balla romeo - manastirea ?
Dl Toader Florin - solicit constituirea unei comisii pentru a cere documentele de proprietate.Sa meartga dl.

Viceprimar.
Dl Petre Florin - se rezolva problema.
Dl Dumitru Petre - solicita trei becuri pentru iluminatul public;

- dezafectarea stalpului de iluminat care sta sa cada pe casa;
- solicita sa fie sofer pe microbusul scolar.

Dl Voinea - Dl Simion a spus ca becurile sunt la primar in birou si nu beneficiaza de ele.
Dl Gheorghe Stefan - maine sa mearga dl Primar sa rezolve problema.
Dl presedinte - propune alegerea unui nou presedinte de sedinta.Propune pe dl Vasilescu Mircea.Este ales cu 13 voturi

pentru .Dl Bobe si dl Gavrilescu - absenti.
Dl Pana Ion - s-a luat curentul si nu am fost anuntati.Trebuie sa fim anuntati de catre Primaria Crevedia cand se ia

curentul. Primaria sa solicite in scris la Electica sa fie comunicata data si ora cand se intrerupe curentul.
Dl Toader Florin - referitor la consilierul personal al primarului sa se comunice in baza caror documente si in baza

caror art. de legi se ocupa de achizitiile publice;
- daca a fost angajat in data de 23.07.2012 iar fisa postului i-a fost comunicata la data de

14.02.2013 ,cum a fost retribuit?
- daca la angajarea consilierului personal s-a organizat concurs ?

Nu mai sunt alte discutii.
Dl presedinte declara sedinta inchisa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
S E C R E T A R,

VOINEA GHEORGHE
Jr.SAREALBA IULIANA

Crevedia 31.03.2015


