Aprobat in sedinta ordinara a Consiliului
local Moara Vlasiei din data de 27 martie 2020

PROCES VERBAL

Incheiat azi 28 februarie 2020 in sedinta ordinara a Consiliului local Moara
Vlasiei. La sedinta participa un numar de 14 consilieri din totalul de 15 membrii.
Lipseste motivat domnul consilier Paraschiv Marian.
Sedinta se desfasoara la Caminul cultural din comuna Moara Vlasiei , str.
Notarului nr. 3 , judetul Ilfov in baza convocarii din data de 21.02.2020.
Doamna Secretar Eugenia Dumitru declara sedinta deschisa.
Se supune la vot procesul verbal din 31 ianuarie 2020 .
Se aproba cu 13 voturi pentru si 1 abtinere ( Matei Cristian ) intrucat nu a fost
prezent la sedinta
Presedinte de sedinta este domnul Dumitrica Petre, ales la sedinta din
23.12.2019
Domnul Presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare pentru aprobarea modului in care este suportat comisionul
bancar in cadrul Sistemului National Electronic de Plati (SNEP) online a taxelor si
impozitelor locale, utilizand cardul bancar, precum si comisionul aferent prin
POS.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al
comunei Moara Vlăsiei pe anul 2020.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2020 al Serviciului public de salubrizare al comunei Moara Vlasiei.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
4. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din
anul precedent, pentru anul 2020.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
5. Proiect de hotarare privind atribuirea unor terenuri în condiţiile Legii 15/ 2003 în
vederea construirii de locuinţă proprietate personal.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
6. Diverse.
a) Intrebari si interpelari

Dl. Filip Andrei – primarul comunei : solicita introducerea pe ordinea de zi a unui
punct legat de faptul ca in sedinta din 28 februarie 2020 s-a imputernicit o comisie care
sa negocieze situatia de fapt a imobilului in care a functionat INFO RURAL. Comisia a
fost infiintata si s-a intrunit, a facut discutiile cu care a fost imputernicita. A intocmit un
proces verbal si acum Consiliul local ar trebui sa ia la cunostinta. Suntem datori cu un
vot pro sau contra asupra prelungirii contractului de concesiune.
Dl. Miron Mihaita – participant sedinta: as ruga membrii consiliului local sa se
introduca pe ordinea de zi, la punctul diverse si cererea depusa de mine si inregistrata
la data de 27 februarie 2020.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : am solicitarea dumneavoastra, nu am avut timp
sa ne aplecam foarte mult asupra cererii, in timpul sedintei, o sa aducem in atentia
consiliului.
Supusa la vot ordinea de zi, cu completarile aduse de catre primarul comunei, se
aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hotarare pentru aprobarea modului in
care este suportat comisionul bancar in cadrul Sistemului National Electronic de Plati
(SNEP) online a taxelor si impozitelor locale, utilizand cardul bancar, precum si
comisionul aferent prin POS
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : proiectul de hotarare aduce in prim plan faptul ca
mai multi cetateni si-au exprimat dorinta de a avea posibilitatea sa achite impozitele si
taxele locale on-line, utilizand cardul bancar. Noi tot am amanat implicarea in acest
proiect, pentru implementarea lui, primaria trebuie sa suporte niste comisioane. In
esenta despre astea este vorba in acest proiect de hotarare.
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarari, se supune la vot.
Se aproba in unanimitate de voturi
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi; Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului
local de venituri si cheltuieli al comunei Moara Vlasiei pe anul 2020.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : Conform legii, bugetul local se aproba dupa
aprobarea bugetului national, intr-un termen de 45 zile de la promulgarea bugetului de
stat, se intocmeste de catre ordonatorul de credite ajutat de catre compartimentele de
specialitate si se publica cu 15 zile inainte de aprobare pentru a fi consultat de catre
cetateni. In acest termen de 15 zile cetatenii sau cei interesati pot depune in cadrul
aparatului de specialitate al primarului, contestatii la buget, pot veni cu propuneri, cu
solicitari. In termenul legal nu s-a depus solicitari dar trebuie sa va prezint ca in data de
26.02.2020 un cetatean al comunei, dna Ilinca Lucia, prin cererea depusa ne aduce la
cunostinta participarea dumneaei la dezbatere publica si implicit la sedinta consiliului
local si ne cere sa precizam unele aspecte cuprinse in buget legat de lucrari apa
canalizare, subventii APIA. Cand vom ajunge la subiectul respectiv vom da rapuns .
Acum facem o dezbatere, prilej cu care se si supune spre aprobare bugetul. Daca sunt
elemente pe care cetatenii le pot aduce la cunostinta consiliului local si aceste elemente

pot fi sustinute cu argumente, ele pot fi luate in seama si cuprinse in buget. Dar,
cetatenii aveau posibilitatea ca in termen de 5 zile de la afisarea bugetului sa vina cu
propuneri, solicitari, argumente, nu a facut-o in termenul respectiv, ne-am adunat astazi,
in sedinta de consiliu si incerc sa raspund la toate solicitarile dumneavoastra. In
continuare, sunt dator sa dau o explicatie pentru cetatenii care nu participa in mod
curent la sedintele consiliului local si care trebuie sa inteleaga ce este cu acest buget.
Bugetul local este format din venituri si cheltuieli. Veniturile sunt formate din impozite pe
teren , locuinte, mijloacele de transport si taxe locale, amenzi, taxe din inchirieri,
concesiuni, dar marea pondere din venituri sunt cotele defalcate din impozitul pe venit
repartizate la nivel judetean in baza unei formule de calcul, sume care difera de la an la
an si de localitate la localitate si se repartizeaza in functie de numarul de locuitori, de
suprafata comunei, de gradul de colectare a datoriilor la bugetul local. De asemenea
mai sunt cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale , s-a primit Decizia
164/2020 si Decizia 168/2020 precum si o contributie a Consiliul Judetena Ilfov de
1.200.000 lei, suma pe care Consiliul judetean Ilfov o pune la dispozitie consiliilor locale
pentru echilibrarea bugetelor locale. Bugetul local pentru anul 2020 este previzionat la
partea de venituri la suma de 23 milioane lei.
Dl. Miron Mihaita- participant sedinta : proiectul de buget a fost afisat, sunt surse
previzionate, discutam de 2 ore pe partea de venituri, trece timpul , propun sa ajungem
la partea cum se cheltuie banii.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : avem proiecte care sunt in curs de derulare,
proiecte care se vor finaliza in prima parte a anului in curs dar si proiecte care se vor
executa pe parcusul intregului an. La partea de cheltuieli bugetul se prezinta astfel: 11
milioane lei la sectiunea dezvoltare si 12 milioane lei la sectiunea functionare. La
sectiunea de functionare avem salarii ,cheltuieli materiale, indemnizatii persoane cu
handicap, subventii hrana , transfer intern si international , transfer la biserici, burse ,
investitii. Transferul intern rezulta din sumele aferente asocierilor cu serviciul de
transport, cu serviciul de salubritate, si alte asocieri intercomunitare la care participam
cu diverse sume , mici de altfel dar care adunate se strang la aproximativ 100.000 lei.
Ca transfer international – consiliul local a promis sa se implice cu o suma de 100.000
lei, in baza infratirii dintre comuna Moara Vlasiei si satul Puhoi la realizarea unor
lucrari de reabilitare a unei sali a Casei de cultura din satul Puhoi, Republica Moldova ,
lucrari care se afla intr-un anumit stadiu de realizare. Chiar zilele trecute am avut o
deplasare la Moldova, la fratii nostrii, am vazut si ne-au transmis si documente
doveditoare cu ceea ce s-a facut cu banii. Daca discutam de cheltuieli de investitii avem
lucrari de reabilitare a acoperisului la Cadirea din Caciulati, amenajarea curtii interioare
de la cladirea respectiva cu un parc central frumos cu alei . Tot pentru ansamblul din
Caciulati avem o suma de 250.000 lei prevazuta pentru finisaje la cladire , mai avem
250.000 lei pentru constructia sediului de pompieri, mutam sediul de pompieri intr-o
locatie care este in fata parcarii de la Complex Arena, langa Statia de apa. In cadrul
acestui proiect avem un contract de asociere cu Consiliul judetean Ilfov in care
dumnealor participa cu o suma de 450.000 lei iar consiliul local cu aprox.100.000 lei,

reprezentand 10% . Deja se deruleaza acest proiect , s-a achizitionat acea hala de
metal si panouri sandwich si speram ca in acest an, chiar in prima parte a anului sau
daca nu, in a doua parte a anului sa inauguram si acest obiectiv. Ca lucrari noi avem
achizitia cladire INFO RURAL, bugetat 45.000 lei De asemenea la partea de cheltuieli
sunt prevazute unele achizitii precum achizitii tamplarie PVC, achizitii centrale termice si
instalatii sanitare, lucrari de confectionare si montare tamplarie constructie cladire
Caciulati, utilaje necesare activitatilor pe domeniul public, achizitie echipament IT ,
lucrari de mobilier cladire Caciulati, achizitie camioneta - basculanta pentru intretinerea
domeniului public, porti de fotbal si retea de gaze. Am fost intrebat de d-na Ilinca Lucia
despre extinderea de apa – canal. Acum ca suntem la gaze, avem prevederi de
140.000 lei, nu avem ceva stabilit pana acum unde se va face extinderea , am prins in
buget aceasta prevedere. In anii trecuti consiliu local a avut prevederi de 6-7 mil lei
pentru extindere de gaze in Cartierul Tineretului, o promisiune asumata si ne-am mai
asumat inca o cheltuiala cu extinderea, mai degraba infiintarea retelei de gaz in
Cartierul Vlasia, aceasta fiind de fapt o zona foarte frumoasa a localitatii noastre, dar
cam vitregita din punct de vedere al utilitatilor. Gazele au fost trase pe doua strazi
momentan. La nivel de comuna sunt multe zone din vatra veche a satului in care nu
exista retea de gaz. GAZ SUDUL la vremea respectiva avea obligatia prin contract sa
introduca 38 km de retea si la nivel de primarie s-au facut niste propuneri, au fost unele
strazi, ei si-au indeplinit partea de contract cu 38 km dar la nivel de localitate avem mult
mai mult. In momentul de fata GAZ SUDUL si-a indeplinit partea de contract cu
Ministerul economiei si ca sa supravietuiasca executa exttinderi de retea dar pe
cheltuiala contribuabilului deacum. Cheltuieli care nu sunt deloc mici, spre
nemultumirea tuturor cetatenilor. Consider ca si consiliul local ar trebui sa se implice cu
finantare in acesta problema de extindere a retelei de gaze. Oamenii nu au nici-o vina
ca in cei 38 km unii au beneficiat de retea si alte strazi nu, si trebuie sa suporte
cetateanul introducerea retelei pe strada. Deocamdata in buget am alocat o suma de
140.000 lei, dar avem in vedere pe viitor sa ne implicam mai mult in realizarea acestor
lucrari de extindere. In continuare , alte cheltuieli ar fi : invatamant- cheltuieli salarii,
cheltuieli materiale din care reparatii scoli, reparatii gard gradinita 2 si gradinita 3,
servicii de mentenanta, arhivare, materiale curatenie si furnituri, subventie proprie de
350.000 lei pentru asigurarea unei mese la gradinite, o actiune bine pusa la punct,
aceasta conducand la venirea copiilor la gradinita, in mare parte datorat si de faptul ca li
se asigura o masa gratuit, in cadrul legal. Mai departe am prevazut in buget suma de
100.000 lei necesare pentru burse de merit pentru elevii cu medii intre 9 si 10. La
capitolul cultura, religie si sport - lucrari in continuare pentru Sali de sport, lucrari noi,
constructie Casa Parohiala Caciulati, implicare in construirea Bisericii din satul Pascani,
anul trecut s-a facut imprejmuirea terenului si anul acesta bugetam 500.000 lei pentru
inceperea constructiei. Alte lucrari : reabilitare fantani publice, lucrari intretinere si
extindere iluminat public.
Ca si lucrari noi, cota de participare a consiliul local pentru extindere retea electrica in
Cartierul Tineretului. S-a semnat contractul cu ENEL-ul pentru aceasta lucrare.

La extindere retea de apa avem bugetat 140.000 lei . Am fost cu dl Vice la societatea
de Apa – Canal a Consiliului judetean. In curand o sa se inceapa reabilitarea drumului
judetean, lucrari ce sunt executate de catre Consiliul judetean Ilfov pe fonduri europene.
S-a facut licitatia, s-a declarat practic un castigator, am inteles ca acum este in perioada
de contestatii, nu a fost contestatii si cel mai probabil se va semna un contract de lucrari
cu o anumita firma. Acest proiect bazat pe finantare europeana, consta in reabilitarea
stratului de asfalt, construirea de piste pentru biciclete, trotuare stanga – dreapta,
santuri astupate cu rigole deasupra, alei pietonale pe ambele parti ale drumului
judetean.
In ceea ce priveste reteaua de apa canal, pe drumul judetean s-au facut racordurile la
reteaua de apa, o singura problema ar fi portiunea de la centru pana la Canela. Am
convenit cu cei de la Apa Canal si am bugetat aceasta portiune pentru urgentare, astfel
incat sa se faca lucrarea de apa canal si racorduri inainte de a se face drumul judetean.
Am convenit cu cei de la apa - canal sa punem si noi o parte de bani, o alta parte ne va
ajuta si consiliul judetean astfel incat sa se inceapa prioritar si aceasta parte cu retea de
apa - canal si racorduri inainte de modernizarea drumului judetean. Am bugetat
400.000 lei.
Dl. Cucu Florin – Viceprimar : s-a finantat acest sector pentru a urgenta un pic, intrucat
avem reabilitarea drumului judetean si sa fie gata cu apa – canal. Sa urgentam
inceperea lucrarilor la DJ.
Dl. Miron Mihaita- participant sedinta : inteleg ca pentru apa si canal s-a bugetat
400.000 lei care se vor cheltui pentru extindere de la centru la Canela. Este acel
proiect finantat de Consiliul judetean cu 20 localitati din Ilfov de 17 milioane de EURO.
Despre partea aceea a proiectului cand demareaza? Ce acopera din acest proiect pe
localitatea Moara Vlasiei ? In ce faza e ? Constructorul este acelasi pentru tot judetul?
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : Este un proiect foarte mare la nivel judetean , nu
pot spune eu cand incepe si cand se finalizeaza. In ceea ce priveste valoarea chiar
daca se pare a fi foarte mare, aceasta este data pe baza de evaluari, proiecte. Noi
finantam cei 400.000 lei, in acasta extindere numai ca sa urgentam executarea ei
pentru ca vine cu modernizarea drumului judetean. Noi, la nivel de primarie avem alte
lucrari, cu finantare de la Ministerul Dezvoltarii pentru reabilitarea unui numar de strazi,
asfaltare, strazi ce sunt ale consiliului local. Aveam prevederi pentru o anumita suma
alocata si s-a adjudecat la aproximativ jumatate din pretul alocat.
Un participant la sedinta, din sala: Nu vad nici un proiect pe fonduri europene la nivel de
localitate. Nu angajam oameni competenti sa se atraga fonduri europene .Consider ca
pentru un proiect european trebuie mai intai sa investesti tu, ca aport la lucrare, sa
intocmesti si sa depui dosare etc.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : Moara Vlasiei face parte din Regiunea Bucuresti –
Ilfov, iar la nivel national aceasta regiune este considerata ca fiind o regiune bogata.
Fondurile europene sunt fonduri de coeziune si la nivel de tara se face o departajare

intre zonele mai dezvoltate si celelalte. Moara Vlasiei este vitregita in obtinerea de
fonduri europene. Se face un punctaj in functie de zona. M-am implicat personal in
astfel de proiecte, am depus 2 proiecte pe fonduri europene pe masura 2.2, extinderi
de canal – apa ,cu scoli,cu afterscool, proiectele au fost eligibile dar nu s-a obtinut
finantare din cauza punctajului foarte ridicat.
Alte lucrari cuprinse in buget : achizitii pubele, lucrari modernizare strazi bazate pe
fonduri alocate de Ministerul Dezvoltarii, lucrari reamenajare alei pietonale 400.000 lei
pe Calea Bucuresti, se reabiliteaza str. Linia Teilor si se va face si acolo alee pietonala,
achizitii statii de autobuz, finantare Consiliul judetean pentru reabilitare drumuri, doua
contracte.
Cam astea ar fi propunerile noastre pentru lista de investitii din buget.
Dl. Boiteanu Niculae , cetatean comuna, participant sedinta – pe Calea Bucuresti cine a
dat acordul sa se faca teresa pe domeniul public .
Mai sunt cuprinse in buget anumite evenimente precum ziua 8 martie, festival,
Ivan Niculae, cetatean comuna, participant sedinta: cam cat primeste primaria din chirii.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : am cu mine o lista cu beneficiarii de contracte de
inchiriere care platesc chirii pentru diferite spatii precum Telecom ,RCS-RDS, Aur
Veronica, Despan Rada, Buzica Luminita, Med-vet Prosper, cabinetele stomatologice,
avem contracte de prestari pe islaz iar banii luati de la APIA pe culturi se plateste la
primarie.
Dl. Matei Cristian – consilier local : s-a luat in calcul la bugetul local si plata unor paznici
la scoli?
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : acest subiect a mai fost discutat de-a lungul
timpului. Conform legii, sistemul de invatamant are niste reguli care trebuiesc
respectate, profesori de serviciu, elevi de serviciu. La scoli noi am prevazut un sistem
de monitorizare pe baza de buton de panica. Nu se bugeteaza paza la scoli.
Dl. Matei Cristian – consilier local : mi se pare foarte mica suma prevazuta pentru gaze
si multi bani pentru Cladire Caciulati.Care este destinatia?
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : A mai fost discutat si acest subiect. Cladirea din
Caciulati este o cladire istorica destinata in exclusivitate pentru comunitate.
Oportunitatea o stabileste Consiliul local. Urgenta cetateanului este discutabila: cine are
apa vrea gaze, cine are gaze vrea apa, si asa mai departe.
Dl. Miron Mihaita- participant sedinta : opinie legata de buget. Cladirea istorica din
Caciulati: conform studiului de oportunitate cladirea se achizitioneaza pentru a fi sediul
Codrii Vlasiei. Dupa sedinta din iulie sau august 2019, am depus o solicitare de
concesionare la care am primit raspuns ca nu se intentioneaza concesionare, imobilul
va fi destinat pentru a se desfasura activitati cultural educative. La cladire s-a cheltuit

cam 800.000 lei iar anul acesta s-a alocat o suma de 1.150.000 lei.Daca e sa ma
intrebati , consider ca bugetul este o peltea.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : am pus la punct un buget bazat pe lege,am avut in
vedere si cotele defalcate, am incercat sa echilibram si partea de cheltuieli chiar daca
pe anumite capitole unele cheltuieli le-am previzionat mai mari asta nu inseamna ca
este obligatoriu sa-i si cheltui. Din punctul meu de vedere s-a respectat procedura
legala.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind bugetul local pe anul 2020 al comunei
Moara Vlasiei in forma prezentata. Se aproba cu 13 voturi pentru si 1 impotriva ( Matei
Cristian)
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Serviciului public de salubrizare al comunei
Moara Vlasiei.
Nefiind discutii pe marginea acestui subiect se supune la vot. Se aproba cu 13 voturi
pentru si 1 abtinere ( Matei Cristian)
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii
excedentului bugetului local din anul precedent, pentru anul 2020.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : excedentul este constituit din banii alocati de la
Consiliul judetean Ilfov pe finele anului plus economiile facute in bugetul local.
Nefiind discutii pe marginea acestui subiect se supune la vot. Se aproba cu 13 voturi
pentru si 1 abtinere ( Matei Cristian)
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind atribuirea unor
terenuri în condiţiile Legii 15/ 2003 în vederea construirii de locuinţă proprietate
personal
Nefiind discutii pe marginea acestui subiect se supune la vot.
Se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul Diverse:
-Problema domnului Dragomir Gheorghe: dumnealui solicita sa i se acorde un teren de
aproximativ 1200 mp situat langa proprietatea dansului dar in prelungirea curtii vecinului
lui, Achim Ion , motivat de faptul ca la masuratori a rezultat ca in curte are o suprafata
mai mica cu 400 mp decat este in actele de proprietate iar la un teren in camp i-a
rezultat de asemenea o suprafata mai mica decat este in titlu de proprietate. Prezent la
sedinta, domnul Achim Ion arata ca nu a stiut ca terenul ce il folosea in prelungirea curtii
nu ar fi a dumnealui, si i s-a adus la cunostinta acest lucru odata cu solicitarea
prezentata de domnul Dragomir Gheorghe, si nu este de acord cu aceasta.

Dl. Filip Andrei – primarul comunei : aceasta este o problema de fond funciar pe care
incercam sa o rezolvam pe cat posibil pe cale amiabila.
Se revine la punctul solicitat a fi introdus pe ordinea de zi :
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : comunitatea a dorit sa achizitioneze obiectivul legat
de INFO RURAL , indreptatit fiind, in ideea reabilitarii spatiului , redarii acestuia
cetatenilor si in spatiul respectiv sa functioneze Posta Romana si o Agentie CEC. Insa
evenimentele s-au succedat , dl. Miron Mihaita a devenit proprietar pe cladire iar
primaria detine terenul si acum se pune problema prelungirii contractului de
concesionare pe urmatorii 5 ani. Dl. Miron a depus o cerere de prelungire a concesiunii,
am evitat sa discutam aceasta cerere motivat de faptul ca era un proces pe rolul
instantei prin care s-a contestat procedura licitatiei, discutarea cererii fiind amanata
pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti. S-a pierdut la instanta iar in ianuarie , in
sedinta consiliulu local am pus in discutie cererea. Intrucat nu s-a ajuns la o concluzie,
am stabilit in sedinta din luna ianuarie sa se infiinteze o comisie din randul membrilor
consiliului local care sa analizeze situatia . Din comisie a facut parte domnii: Boiteanu
Victor, Paraschiv Sorin, Matei Cristian,Nicolae Marian, Dumitru Viorel. Ulterior, domnul
Matei Cristian s-a recuzat din comisie motivat de faptul ca are cu dl Miron o relatie de
amicitie. In cadrul sedintei care a tinut mai bine de 2 ore s-a purtat discutii cu dl. Miron
si s-a ajuns la un punct in care nu numai ca nu doreste vanzarea cladirilor ci ar dori sa
cumpere terenul. In momentul de fata dl. Miron a deschis un proces pe rolul instantei de
judecata prin care solicita ca instanta sa oblige consiliul local sa prelungeasca
contractul de concesiune. Dupa toate astea, gandindu-ma mai bine pot spune ca pe
acest principiu dl. Miron o sa vina sa ceara Primaria, Complexul Arena , Palatul Ghica in
concesiune, motivand interesul general public.
Dl. Miron Mihaita- participant sedinta : depune un set de documente in xerocopie la
secretarul general al comunei si inmaneaza fiecarui membru al consiliului local din
cererea inregistrata la primarie cu nr. 7161/ 27.02.2020 insotita de un raport de
evaluare. Referitor la partea de INFORURAL, din august sunt proprietarul cladirii, am
depus adrese catre primarie la care s-a raspuns ca exista instanta pe rol .la momentul
de fata sunt 2 variante: prelungire contract sau instanta se va pronunta pe prelungire
contract. Acuz pe primar si pe consiliul local pentru neglijenta si lipsa de interes pentru
banii publici.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : propun sa se voteze prin vot secret.Se aproba votul
secret. Intrebarea este : „Sunteti de acord cu prelungirea contractului de concesiune pe
o perioada de 5 ani in conditiile contractului de concesiune care a fost cu
INFORURAL?”
Prin vot secret, consiliul s-a pronuntat cu 8 voturi de „NU” si 4 voturi „NULE”.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : S-a votat impotriva prelungirii contractului de
concesiune. Dl. Miron este in instanta. Sunt voci care se ridica si intreaba de ce

primarul nu este de acord cu prelungirea contractului de concesiune, ca are vreun
interes.
Interesul comunitatii este ca in spatiul respectiv sa functioneze CEC si Posta. Asta am
dorit, asta isi doreste si cetateanul.
Dl. Matei Cristian – consilier local :pe langa lucrarile de reabilitare cladire Caciulati am
vazut in buget achizitionare camioneta. Daca s-a achizitionat si cu ce pret?
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : da, s-a achizitionat . inca de anul trecut ne-am
gandit ca ar fi necesar un utilaj in care sa incarcam sacii cu gunoaie. Am vazut pe OLX
anunt iar la 6200 Euro ni s-a parut un pret accesibil si un lucru bun pentru comuna.
Dl. Boiteanu Victor – consilier local – daca se poate sa se intervina ca in cetru sa se
puna niste denivelatoare de viteza si a doua intrebare, la Neamtu este o gura de hidrant
chiar in mijlocul parcarii. Daca se poate face ceva? Si o a treia intrebare legat de
intreruperile de curent electric peste sina. Daca se stie si daca se poate face ceva?
Dl. Cucu Florin – Viceprimar – s-a intervenit cu semnele de circulatie pe DC 84. Mai
mult decat atat nu putem face. La Neamtu , am discutat cu cei de la apa – canal . Ne-au
promis ca se va rezolva. In legtura cu intreruperile de curent, s-a luat legatura cu cei de
la ENEL . o varianta ar fi sa-i mutam pe toti consumatorii pe linia mai apropiata , sa nu-i
mai lasam pe cea de langa padure.
Dl. Garbaciu Ionut – participant sedinta: legat de sedintele consiliului local daca le
putem transmite on-line.
Dl. Cucu Florin – Viceprimar – nu este imposibil dar ne trebuie o mai mare organizare,
disciplina.
La punctul diverse ar mai fi 2 cereri , 2 persoane care solicita sa comercializeze flori
chiar in centru , pe colt, vizavi de monument. Au mai fost de-a lungul anilor cereri de la
diversi comercianti din comuna, la vremea aceea s-a luat masuri sa nu se lase in acest
centru atat din cauza posibelelor accidente cat si de faptul ca este urat.
Dl. Miron Mihaita – participant sedinta: in sedintele trecute s-a stabilit ca este piata, de
ce nu se pun tarabe?
Se supune la vot cererea domnului Radu Gheorghe. Nu se aproba cu 1 vot pentru
(Paraschiv Sorin) 2 abtineri ( Matei Cristian , Cucu Florin) si 9 impotriva.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : in incheiere vroiam sa discutam si bugetul
Societatii Consiliului local Codrii Vlasiei. In esenta, societatea consiliului local va avea
lucrari bazate pe bugetul local aprobat astazi. Din partea domnului Miron am numai
acuzatii in ceea ce priveste manageriatul firmei mele. Eu, din anul 2008 am renuntat la
aceste afaceri pe care le administram la vremea respectiva. Am renuntat la tot , am pus
administrator. Nu am pretentie ca sunt un mare afacerist si din 2008 m-am ocupat in

principal de problemele primariei. Nu pot insa sa neg faptul ca sunt un bun administrator
al interesului comunitatii si in principal, interesul cetateanului.
Dl. Miron Mihaita – participant sedinta: vorbim de banii comunei. Nu suport atata
minciuna, cand produce o mare paguba. Vorbiti de risipirea banului public.
Dl. Dumitrica Petre – consilier local : veniti aici si ne jigniti pe toti.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : Am infiintat societatea consiliului local, in sedinta
urmatoare vom prezenta situatia financiara. Societatea am infiintat-o ca sa facem
treaba mai multa pe bani putini.
Nefiind alte puncte pe ordinea de zi, domnul presedinte de sedinta declara
inchisa sedinta.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR

Dumitrica Petre

Eugenia Dumitru

