Aprobat
in sedinta Consiliului Local
din data de …..04.2022
PROCES-VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Moara Vlăsiei din data de 31.03.2022
Ședinta are loc la Casa Alba din comuna Moara Vlasiei, Sos. Unirii nr. 162, judetul Ilfov, orele
18,00. La sedinta sunt prezenti un numar de 15 consilieri locali. La ședință participă și consilieri ai
consiliului extins.
Doamna secretar general Dumitru Eugenia declară ședinta deschisa..
Presedinte de sedinta este domnul consilier Niculae Marian pentru prima lună .
Doamna secretar Dumitru Eugenia supune aprobarii Consiliului local procesul-verbal al sedinței
ordinare din data de 25.02.2022, supus la vot se aproba in unanimitate de voturi.
Dl. Presedinte de sedinta Niculae Marian, da citire ordinii de zi a ședintei :
1. Raport anual al Primarului privind starea economico-socială și de mediu a comunei Moara
Vlăsiei
Raportor: Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor aferente semestrului II al anului școlar 20212022 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Moara Vlasiei.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția
,,Construire și dotare dispensar medical în comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov,,.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
4. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Construire și dotare
dispensar medical în comuna Moara Vlăsiei, sat Moara Vlăsiei, județul Ilfov”.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
5. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al comunei Moara Vlăsiei a unui
sprijin financiar pentru Parohia Moara Săracă din comuna Moara Vlăsiei.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului de salarizare al funcționarilor publici și
personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Moara Vlăsiei, județul Ilfov,
începând cu luna martie 2022.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
7. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Moara
Vlăsiei a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Moara Vlăsiei,
județul Ilfov.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
8. Diverse.
a) Discutarea cererii nr. 9508 din 21.03.2022 a S.C. MARI&COCO STAR
INTERNAȚIONAL SRL, reprezentată prin Istrate Cornel, administrator, prin care
solicită eliberarea acordului de funcționare pentu desfășurarea activității de transport
rutier de marfă, cod CAEN 4941.
b) Intrebari și interpelari.
Dl. Primar Filip Andrei : La punctul Diverse doresc sa discutăm despre preturile serviciului de
salubrizare și echipamentele pentru stația de compost, și mai avem o solicitare din partea unui grup de tineri
care doresc infiintarea unei echipe de fotbal și avem și un reprezentant al acestor tineri present in sala.
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Dl. Presedinte de ședinta Niculae Marian, supune la vot ordinea de zi cu completarea facută de dl.
Primar Filip Andrei, care se aproba în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul nr. 1 al ordinii de zi : Raport anual al Primarului privind starea economicosocială și de mediu a comunei Moara Vlăsiei.
Dl. Primar Filip Andrei : Acest raport cuprinde activitatea personalului din aparatul de specialitate
al primarului, precum si cea a Consiliului Local. Acesta este postat și pe pagina de internet a Primariei.
Se trece la punctul nr. 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor aferente
semestrului II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna
Moara Vlasiei.
Prin H.G. 1094/2021 privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit,
de studiu și de ajutor social care se acordă în anul școlar 2021-2022, s-a stabilit ca incepând cu semestrul
II al anului şcolar 2021 - 2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor
social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, să fie de:
a) 500 lei, pentru bursa de performanţă;
b) 200 lei, pentru bursa de merit;
c) 150 lei, pentru bursa de studiu;
d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social.
Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ - teritoriale de care aparţin
unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual
prin legea bugetului de stat cu această destinaţie.
Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare al
burselor, cu încadrare în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetele locale ale
unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale.
Avand în vedere cele menționate mai sus propun aprobarea numarului burselor aferente semestrului
II al anului scolar 2021 -2022, ce se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, stabilit in functie
de tipul bursei astfel:
a)
burse de merit :
45 elevi x 200 lei/lună x 5 luni = 45.000 lei
b)
burse de studiu :
6 elevi x 150 lei/lună x 5 luni = 4.500
lei
c)
burse de ajutor social :
•
burse sociale -cazuri speciale 15 elevi x 200 lei/lună x 8 luni = 24.000 lei
•
burse sociale – venit mic
10 elevi x 200 lei/lună x 8 luni = 16.000 lei
•
burse sociale -motive medicale 7 elevi x 200 lei/lună x 8 luni = 11.200 lei
TOTAL BUGET BURSE SEM. AL II-LEA AN SCOLAR 2021-2022 =100.700 lei
Bursele prevazute la art. 1, se acordă conform tabelelor inaintate prin adresa 271/24.02.2022 de
către Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Moara Vlăsiei.
Nefiind inscrieri la cuvânt, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea burselor
aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din
comuna Moara Vlasiei, care se aprobă cu 14 voturi și o ,,abținere,, dl. Consilier Niculae Marian.
Se trece la punctul nr. 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru investiția ,,Construire și dotare dispensar medical în comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov,,
Dl. Primar Filip Andrei : Prin realizarea obiectivului propus – ,,Construire și dotare dispensar
medical în comuna Moara Vlăsiei, sat Moara Vlăsiei, județul Ilfov”se va respecta toate normele și
normativele în vigoare.
În acest context, cadrul de analiză este definit de îndeplinirea obiectivelor specifice pentru a atinge
obiectivul general al proiectului și anume, îmbunătățirea calității vieții populației din comuna Moara Vlăsiei
prin oferirea unui spațiu adecvat pentru rezolvarea problemelor medicale ale persoanelor din comună.
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Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiţii, exprimata in lei, cu TVA
si, respectiv, fara TVA, din care construcţii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Indicatori maximali
Total General
din care C+M

Valoare (FARA TVA)

TVA

Valoare (CU TVA)

lei

lei

lei

6.905.608,30

1.301.786,21

8.207.394,51

4.704.515,45

893.857,94

5.598.373,39

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţa - elemente fizice/capacitaţi fizice care sa
indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;
SUPRAFATA TOTALA TEREN

S=

1033.00

mp

Suprafata construita existenta

Sce=

0.00

mp

Suprafata desfasurata supraterana existenta

Sde=

0.00

mp

Suprafata construita propusa

Sce=

244.90

mp

Suprafata desfasurata propusa

Sde=

578.86

mp

P.O.T. existent = 0.00% C.U.T. existent = 0.00
P.O.T. propus = 23.70% C.U.T. propus=0.56
c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi in funcţie de
specificul si ţinta fiecarui obiectiv de investiţii;
In analiza socio-economica, internalizarea costurilor de mediu si sociale a fost realizata pe baza
concluziilor studiilor anterioare publicate de CE. Principalii indicatori financiari si socio-economici sunt
prezentati in continuare, pentru o comparare usoara si rapida:
INDICATORI FINANCIARI CARE SE REFERA LA INVESTITII
Fara obtinerea finantarii
FRR/C

-6,49%

FNPV/C

-1094,32 mii lei

INDICATORI ECONOMICI CARE SE REFERA LA INVESTITII
Dupa obtinerea finantarii
ERR/C

17,29 %

NPV/C

5.794,80 mii lei

Nefiind înscrieri la cuvânt, domnul Presedinte de ședinta Niculae Marian, supune la vot Proiectul
de hotărâre privind aprobarea burselor aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din
invatamantul preuniversitar de stat din comuna Moara Vlasiei, care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru,, din
totalul de 15 consilieri în funcție.
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Se trece la punctul nr. 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Construire și
dotare dispensar medical în comuna Moara Vlăsiei, sat Moara Vlăsiei, județul Ilfov”.
Dl. Primar Filip Andrei : Prin realizarea obiectivului propus – construirea și dotarea unui
dispensar medical uman în comuna Moara Vlăsiei se va respecta toate normele și normativele în vigoare.
În acest context, cadrul de analiză este definit de îndeplinirea obiectivelor specifice pentru a
atinge obiectivul general al proiectului și anume, îmbunătățirea calității vieții populației din comuna
Moara Vlăsiei prin oferirea unui spațiu adecvat pentru rezolvarea problemelor medicale ale persoanelor
din comună.
Luând act de adresa nr. 42.805 din 24.09.2021 a Companiei Naționalale de Investiții, Direcția
Investiții, Departamentul Investiții în Infrastructură Sanitară, este necesar și oportun predarea către
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții
,,CNI” S.A., pe bază de protocol, a imobilului constituit din teren intravilan, aflat în domeniul public al
comunei Moara Vlasiei, Șos Eroilor nr.240, județul Ilfov, conform CF 4114 Moara Vlăsiei și aflat în
proprietatea Moara Vlăsiei, în suprafață de 1054,83 mp, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada
realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii ,,Construire și dotare dispensar medical în
comuna Moara Vlăsiei, sat Moara Vlăsiei, județul Ilfov”.
Se aprobă demolarea construcțiilor existente pe amplasament (construcții care nu fac obiectul
predării), identificate potrivit cărții funciare nr. 4114, nr.topo/nr.cad. 3782, după realizarea și edificarea
obiectivului de investiții.
Amplasamentul se preda viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea
reglementărilor în vigoare.
Nerespectarea acestei obligativitati, constatata la data incheierii protocolului de predare sau ulterior
acestei date, este de natura a atrage raspunderea beneficiarului, CNI-SA asigurandu-si dreptul legal de
actiune in justitie in vederea sanctionarii atitudinii culpabile a beneficiarului, inclusiv solicitarea de
penalitati si acordarea de daune interese, cand prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul
a adus atingere drepturilor si intereselor legitime ale “CNI”-SA.
Se aprobă asigurarea finanțării de către unitatea administrativ-teritorială Comuna Moara Vlăsiei,
județul Ilfov a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de
combustibil utilizat etc.);
Unitatea administrativ-teritorială Comuna Moara Vlăsiei, se obligă să asigure, în condițiile legii,
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.
Art.6. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT
Comuna Moara Vlăsiei în valoare de 138.959,18 lei cu TVA.
Unitatea administrativ-teritorială Comuna Moara Vlăsiei, se obligă ca, după predarea
amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure mentenanța pe o
perioadă de minim 15 ani.
Nefiind înscrieri la cuvant, Dl. Presedinte de ședinta Niculae Marian, supune la vot proiectul de
hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării
obiectivului de investiţii ,,Construire și dotare dispensar medical în comuna Moara Vlăsiei, sat Moara
Vlăsiei, județul Ilfov”, care se aprobă cu votul ,,pentru,, a 15 consilieri.
Se trece la punctul nr. 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local
al comunei Moara Vlăsiei a unui sprijin financiar pentru Parohia Moara Săracă din comuna Moara Vlăsiei.
Dl. Primar Filip Andrei : În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3), din O.G. Nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare: „De la bugetele locale se pot aloca
fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult
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fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea
şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru
amenajarea şi întreţinerea muzeelor culturalreligioase, pentru construirea şi repararea sediilor
administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate
a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte
de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială şi
medicală susţinute de acestea.”
Acordarea unui sprijin financiar se realizează prin hotărâre a Consiliului Local, de la bugetul local,
la solicitarea unităţii de cult, pe baza cererilor primite şi în baza documentelor prevazute la art. 14 din H.
G. nr. 1.470 din 12 decembrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere faptul că unităţile de cult nu dispun de fonduri suficiente, propunem alocarea din
bugetul local pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Moara Săracă din comuna Moara Vlăsiei
în sumă de 15.000 lei, în vederea acoperirii unei părţi din valoarea cheltuielilor efectuate cu lucrările de
finisare a Așezământului Social (interior și exterior).
Nefiind înscrieri la cuvânt, Dl. Presedinte de ședinta Niculae Marian, supune la vot Proiectul de
hotărâre privind alocarea de la bugetul local al comunei Moara Vlăsiei a unui sprijin financiar pentru
Parohia Moara Săracă din comuna Moara Vlăsiei, care se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul nr. 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului de salarizare
al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Moara Vlăsiei, județul
Ilfov, începând cu luna martie 2022.
Doamna secretar Dumitru Eugenia: este vorba despre salariul minim pe economie. Alte modificări
nu sunt.
Nefiind înscrieri la cuvânt, Dl. Presedinte de ședinta Niculae Marian, supune la vot Proiectul de
hotărâre privind stabilirea nivelului de salarizare al funcționarilor publici și personalului contractual din
cadrul Primăriei comunei Moara Vlăsiei, județul Ilfov, începând cu luna martie 2022, care se aprobă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul nr. 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către
Consiliul Local al comunei Moara Vlăsiei a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în
cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Moara
Vlăsiei, județul Ilfov.
Dl. Consilier Dumitru Viorel propune sa fie nominalizati dnii Cucu Florin și Paliciuc Ciprian Sorin.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, Dl. Presedinte de ședinta Niculae Marian, supune la vot Proiectul
de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Moara Vlăsiei a doi consilieri locali
care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale
individuale ale secretarului comunei Moara Vlăsiei, județul Ilfov, in forma propusa, care se aproba cu 13
voturi ,,pentru,, și 2 abțineri (dnii consilieri Cucu Florin și Paliciuc Ciprian Sorin).
1. Se trece la punctul nr. 8 al ordinii de zi : Diverse.
a) Discutarea cererii nr. 9508 din 21.03.2022 a S.C. MARI&COCO STAR INTERNAȚIONAL SRL,
reprezentată prin Istrate Cornel, administrator, prin care solicită eliberarea acordului de funcționare
pentu desfășurarea activității de transport rutier de marfă, cod CAEN 4941.
Dl. Primar Filip Andrei: Este vorba despre despre desfașurarea unei activități de transport cu o
dubiță.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, Dl. Presedinte de ședinta Niculae Marian, supune la vot eliberarea
acordului de funcționare pentu desfășurarea activității de transport rutier de marfă, cod CAEN 4941 pentru
S.C. MARI&COCO STAR INTERNAȚIONAL SRL, care se aprobă în unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea pretului pentru activitatea serviciului de salubrizare.
Dl. Primar Filip Andrei : Am mai discutat și în ședința trecută, chiar Dl. viceprimar a punctat asupra
faptului ca au explodat costurile de exploatare a serviciului de salubritate. S-au marit costurile cu
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salubrizarea, salariile, motorina,etc. Avem notificare de la cei de la rampa de selectie, s-a majorat si acolo
tariful 298 + TVA pentru gunoiul pe care îl ducem la rampa de selectie. S-a pus problema sa ridicam pretul.
Este un impact prea mare, și atunci am venit cu o propunere sa găsim soluții prin care impactul să fie mai
mic și să reducem cantitatea de gunoi. In acest moment este o debandada totala privind colectarea gunoiului
menajer. S-a ajuns să se puna in tomberon gunoiul de la animale, curatarea prafului din batatura, etc. Atunci
m-am gandit la o propunere care sa se poată implementa, am studiat mai multe varinate. Iar vom fi pioneri
în județul Ilfov, cum am fost și cu colectarea selectiva. Din cunoștințele mele s-a mai incercat așa ceva la
Mizil, dar nu au reușit pentru ca ei au asociații de locatari, blocuri. Este modelul din țările civilizate.
Am luat o ofertă de la o firmă autorizată. Vom folosi aceiași mașină din dotare. Daca considerăm
necesar facem achiziția unei alte autogunoiere. Masina are liftul din spate. Vom folosi aceleași tomberoane.
Este vorba de o aplicație și un soft. Firma ne va asigura softul. Toate datele vor fi transmise in timp real in
baza de date inclusiv la Primarie.
Avem o oferta de la această firmă: ne costă 16.000 euro sistemul de cântărire, compus din PC din
cabină și imprimanta. Ca accesorii avem aceste cip-uri și fiecare cip ne costă 1,50 euro fără TVA. Si un
cititor de 780 de euro. Avem un abonament de 90 euro/lună, 780 euro /an costul a două revizii. Utilajul are
o garantie de 24 de luni. In total 25 de mii de euro fără TVA.
Este vorba de un cip care va fi alocat fiecărui tomberon, care este personalizată pentru fiecare
familie in parte. Poate sa scoată la imprimanta si bon. Fiecare cetațean va plăti fix cât gunoi va genera.
Domnii consilieri au concluzionat ca ar fi cea mai buna soluție.
Dupa lungi discutii privind tarifele pentru implementare, s-a ajuns la concluzia sa ramână taxa
specială de salubrizare de 5 lei plus taxa de cantarire pe kg gunoi menajer care va fi stabilita intr-o ședință
viitoare.
Dl. Primar Filip Andrei : propun să ne întâlnim săptămâna viitoare și să finalizăm această problemă,
deoarece trebuie sa vorbim de societatea Consiliului local, de bugetul de venituri și cheltuieli de anul 2022.
In momentul de fata masina de gunoi este proprietatea societatii și lunar se taie o chirie de 2530.000 de lei plus TVA, care se plateste luna de luna si se duce la stat. Soferul este angajat la Codrii, cei 2
distribuitori și încasatorul. Pentru tot noi pierdem TVA-ul. Concluzia este sa aducem masina la primarie
prin comodat, angajatii trebuie adusi la serviciul de salubritate.
In momentul de fata avem urmatoarele arierate la SC Codrii Vlasiei:
- La fondul de TVA 130.000 lei restantă
- La impozit 29.000 lei
- La CAS 180.000 lei
- La CASS au 72.000 lei
- La CAM 16.000 lei
Plus dobanzi penalizatoare de 16.000 lei, un total în jur de 445.000 lei datorii catre stat. Nu este o
activitate sustenabila. Presteaza niște activitati la preturi mici care nu se justifică. Eu inteleg toate
mecanismele astea. Da mancare la gradinite, da mancare la angajati, da mancare la sinistrati.
La urmatoarea intâlnire in care vom majora a capitalului social al societatii pentru investiții. o oferta de
123.000 euro de la Menart care include cele trei echipamente noi, adica tocator, ciur rotativ și mașină de
intors brazde, ceea ce ar insemna 162,000 euro plata externa, să mai punem ceva să achite societatea și
aceste arierate.
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La o sedinta viitoare o sa venim cu varianta finala pentru taxe la serviciul de salubrizare. După ce
hotaram noi aici trebuie sa le explicam cetatenilor ca este varianta cea mai buna. Eu as veni cu solutii sa
plateasca primaria mai mult și cetatenii mai putin.
Acum discutam strict la partea de urbanism. In momentul de fată, conform PUG , ca sa-ti faci o casa
trebuie sa te retragi 3,50 m de la limita de proprietate de la orice vecin, dar in același timp este o varianta
de 2 m. Sub 2 m care este instituit, trebuie sa ai acceptul notarial al vecinului. Intrebarea este: sunteti de
acord ca sa mergem pe varianta de 2 m sau cu 3,50 m? Parerile in discuții sunt diferite. Nefiind o părere
unanimă dl. Primar propune sa rămână problema în aceiați situație.
Se ia in discutie solicitarea unui grup de tineri de a infiinta o echipa de fotbal. Se da citire solicitarii.
Reprezentantul tinerilor: Noi jucam 1-2 ori pe saptamană. La Gradistea și la Peris sunt infiintate echipe.
Dl. Primar Filip Andrei : Am avut o experianta in acest sens. Pe noi ne tragea in jos aceasta echipa. Nu
beneficia nimeni, nici Primaria, nici comunitatea, ne aducea deservicii. Noi am adus un antrenor care ajuta
copiii mici sa ajunga fotbalisti mari.
Reprezentantul tinerilor: Si cand ajung la 12,14,16 ani ce se intampla? Majoritatea sunt pana la 25 de
ani.
Dl. Primar Filip Andrei : Eu sunt perfect de acord sa ne implicam din punct de vedere financiar, ce
asteptari am, un grup de conducere, cu sprijinul nostru sa-și asume. Noi trebuie sa sustinem orice demers
al cetatenilor privind sportul competional. Avem o echipa de cercetasi. Pentru copii avem un antrenor pentru
fotbal, avem baschet pe care il sustinem, avem sah cu Dl. Matei.
Reprezentantul tinerilor: A fost o problema, veneau jucatori din alta parte.
Dl. Primar Filip Andrei : Veneau oameni pe langa echipa care dadeau intre 50-100 lei din buzunarul
lor. O sa vezi cand o sa inceapa lupta pentru funcția de conducere. Daca voi vreti sa faceti o treaba serioasa
nu este dea ajuns sa va puneti semnatura pe o hartie. Trebuie sa se implice 2-3-5 persoane sa se implice in
treaba asta. Ce doriti de fapt?
Reprezentantul tinerilor: Un sprijin financiar.
Dl. Viceprimar : Faceti sport de masa cu tinerii din comuna, nu mai aduceti din afara. Toti banii din
primarie se justifica. Noi platim transportul, echipamentul. Ce cartonase galbene se ia sa le plateasca
jucatorul. Va trebuie timp in primul rand, este mult de umblat ca sa va inscrieti intr-o asociatie.
Dl. Primar Filip Andrei : Infiintati cu 3-4 membrii, il intrebați și pe ,,Valiosi,, sa va ajute. Urmatoarea
discutie sa veniti cu semnatarii sa discutam impreuna cu Dl. Viceprimar. Daca imi iau eu o raspundere
esecul este al meu. Daca o sa aveti succes in treaba asta, puteti sa dovediti.
Nemaifiind si alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Niculae Marian declară
lucrările ședinței închise.
Proces-verbal încheiat azi 31.03.2022.
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