Aprobat
in sedinta Consiliului Local
din data de 26.03.2021
PROCES-VERBAL
incheiat in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Moara Vlasiei din data de 05.03.2021

Sedinta are loc la sala din cadrul imobilului Casa Alba din comuna Moara Vlasiei, Sos. Unirii nr.
162, judetul Ilfov. La sedinta sunt prezenti un numar de 14 consilieri, lipseste motivat dl. Consilier Purcaru
Gheorghe. Participa la sedinta Dl. Deputat Petru Frunze - republica Moldova.
Doamna secretar general Dumitru Eugenia declara sedinta deschisa.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Costin Barbu.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din 26.02.2021, care se aproba in unanimitate
(13 voturi “pentru”).
Dl. Presedinte de sedinta este domnul consilier Barbu Costin, pentru a doua luna consecutiv, care
da citire ordinii de zi a sedintei :
1.
Proiect de hotărâre privind constituirea si utilizarea excedentului bugetului local din anii precedenti,
pentru anul 2021.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului construcție C1, in suprafață construită
la sol de 66 mp, situat în comuna Moara Vlăsiei, sat Moara Vlăsiei, Sos. Eroilor nr.138A, județul Ilfov, NC
50494-C1, CF 50494 Moara Vlăsiei.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
Dl. Primar Filip Andrei: Va rog sa fiti de acord sa fac o mentiune, la punctul 2 nu sunt eu initiator,
pentru ca initiatorul este Comisia economica la solicitarea proprietarului, care ne-a facut o oferta de vanzare.
Doamna secretar general Dumitru Eugenia : Pentru propunerea de oportunitate initiator a fost
Comisia pentru administraţie publică locala, administrarea domeniului public și privat al comunei, apărarea
ordinii publice, muncă și protecție socială, protecția copiilor, care a facut propunerea de achizitie si comisia
de negociere, acestea fiind facute putem initia acest proiect de hotarare.
Dl. Primar Filip Andrei: totusi sa se mentioneze , pentru ca nu doresc sa se interpreteze, sa nu dam
in extrema cealalta.
Dl. Presedinte de sedinta Barbu Costin supune la vot ordinea de zi, care se aproba in unanimitate
de voturi (13 voturi “pentru”).
Se trece la punctul nr. 1 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind constituirea si utilizarea
excedentului bugetului local din anii precedenti, pentru anul 2021.
Dl. Primar Filip Andrei : Noi am avut constituit la finalul anului 2020 un excedent in jur de
3.500.000 lei si se propune utilizarea acestui excedent astfel; pentru sectiunea de functionare se aloca
1.200.000 lei si pentru sectiunea de dezvoltare suma de 2.340.523 lei. Avem o lista de investitii pentru
utilizarea acestui excedent, este vorba despre lucrari in continuare pentru Constructie imobil parter la sediul
pompieri pentru ISU 500.000 lei; pentru compartimentare sala de sport competitionala 250.000
lei;amenajare curte 250.000 lei. Pentru achizitionarea cladirii Inforural se propune 200.000 lei, de asemenea
achizitionarea de programe informatice, centrala telefonica computerizata, servere, in total 200.000 lei.
Pentru achizitia unei noi vidanje se propune suma de 85.000 lei; pentru constructia unui dispensar prin CNI,
in sarcina noastra sunt costurile studiului de fezabilitate si proiectul tehnic in suma de 107.000 lei, pentru
teren nu s-a stabilit exact suma, suprafata, locatia, suntem in discutii avansate cu mai multi proprietari si in
momentul cand vom avea finalizate aceste discutii vom veni in fata Consiliului Locala si vom parcurge toti
acesti pasi. Deocamdata avem niste variante de teren de la 1000 m la 2000 m si sume de la 40 euro/m la 50
de euro/m.
Se mai propune utilizarea excedentului pentru reabilitare fantani comuna 60.000 lei, lucrari in
continuare la sala de sport competitionala 500.000 lei; 250.000 lei pentru instalatii; 250.000 lei pentru
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compartimentare. Pentru constructia casei parohiale de la Caciulati se propune folosirea sumei de 100.000
lei, pentru inceperea constructiei bisericii de la Pascani suma de 427.000 lei.
La drumuri : lucrari de reabilitare strazi 141.000 lei. Astfel, se obtine un buget in suma totala de
2.340.000,52 lei. Daca se aproba bugetul vor fi folositi si banii din cotele pentru comuna Moara Vlasiei.
Daca sunt intrebari si nelamuriri legate de utilizarea excedentului , va rog sa puneti intrebari.
Doamna secretar Dumitru Eugenia: M-a sunat inainte de sedinta domnul consilier Anca Florin care
a spus ca incearca sa ajunga la sedinta, este plecat din localitate, si este de acord cu aprobarea celor doua
puncte de pe ordinea de zi, ele fiind vizualizate pe site-ul primariei. Daca sunteti de acord sa fie cuprins in
cvorum si sa fie considerat ca si prezent, dumneavoastra decideti. Cine este pentru ?
Propunerea facuta se aproba in unanimitate de voturi ( cu 13 voturi “pentru”).
Domnul consilier Boiteanu Daniel : Deblocarea excedentului se face ca un tot, la pachet,cu toate
punctele acelea pe care le-ati prezentat, nu se poate face diferentiere, specificat pe fiecare punct in parte?
Pentru ca din punctul meu de vedere cu unele sunt de acord, cu unele nu sunt de acord ca sume, cheltuieli
si viitoarele proiecte care sunt.
Punctual, sunt niste discutii pe care le-am avut in campanie si cu care nu am fost de acord, tot
timpul vorbim de instalatii – sume foarte mari, de exemplu 250.000 lei, lucrez si eu intr-o societate in care
chiar ma ocup de oferte si stiu cum sa fac aceste lucruri, este un subiect delicat pentru mine. Acum, sincer,
amenajare curte interioara este undeva de doua ori la cateva miliarde bune. Se dau sume enorme la Inforuralul ala care s-a facut tot. Acum pentru o curte sa cari niste pamant, sa pui niste dale si sa ajungi la zeci de
mii de euro…, este o parere a mea.
Dl. Primar Filip Andrei : Daca discutam de instalatii la sala de sport, pentru ca acolo sunt cuprinse
instalatii, sunt lucrari in continuare de anul trecut.
Domnul consilier Boiteanu Daniel : Da, daca ne uitam pe bugetul de anul trecut ereau cateva
miliarde cheltuite pentru instalatii. Sala de sport de Moara Vlasiei are cateva stikere de aer conditionat, 2
wc-uri, in rest sunt cate sute de mii de euro.
Dl. Primar Filip Andrei : Este o parere pertinenta, vreau s ava spun ca discutam de o sala cu o
suprafata de peste 1500 mp, discutam de o sala care este avizata si va fi aprobata pentru diferite competitii,
discutam de vestiare, etc. 50-60.000 euro ar costa numai un chiller de aer conditionat, sa va anulati discutia.
Bine ar fi sa mergem sa facem o vizita cu totii intr-una dintre zile, inainte de sedinta de Consiliu Local, sa
vedem care sunt lucrarile in curs ca asa din afara vedem la modul general.
Domnul consilier Boiteanu Daniel : Poate vechii consilieri cunosc mai bine situatia, dar cei care
sunt noi, sunt convins ca nici ei nu stiu tot ce se intampla.
Dl. Primar Filip Andrei : Dumneavoastra ca si membrii ai opozitiei nu ma puteti acuza pe mine ca
am vreun blat referitor la costurile Inforural. Aceste costuri sunt foarte bine documentate, si daca acel
Inforural a costat 200.000 lei, sa punem semnul de egal intre cladirea de la Inforural si cladirea unde ne
aflam acum, care sunt pur si simplu lucrari de restaurare facute la un standard foarte inalt si orice om, mai
mult sau mai putin avizat, isi da seama de ce s-a intamplat aici.
Domnul consilier Boiteanu Daniel : Eu chiar nu am avut nici o obiectie, niciodata, legat de
constructia asta, stiu ce inseamna constructii vechi stiu ce inseamna reabilitari, chiar am avut si eu dealungul
timpului lucrari care mi s-au impus in anumite feluri, eu lucrez in domeniul electrici si ereau niste costuri.
Dl. Primar Filip Andrei : O mie de metrii de piatra cubica ori ori minim 100 lei…., dar este mai
mult cu infrastructura, un milliard jumatate, gardul care imprejmuieste, etc. .Adica banci de fonta,
lampadare si toate astea, insa repet, dumneavoastra nu ati fost membru al Consiliului Local.
Domnul consilier Dumitru Viorel: Eu sunt pentru un amendament, daca este vorba despre achizitie
de tamplarie ma abtin.
Dl. Presedinte de sedinta Barbu Costin supune la vot proiectul de hotarare privind constituirea si
utilizarea excedentului bugetului local din anii precedenti, pentru anul 2021, care se voteaza cu 11 voturi
“pentru” si 2 “abtineri” (dnii consilieri Matei Cristian si Boiteanu Daniel).
Se trece la discutarea punctului nr. 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
cumpărării imobilului construcție C1, in suprafață construită la sol de 66 mp, situat în comuna Moara
Vlăsiei, sat Moara Vlăsiei, Sos. Eroilor nr.138A, județul Ilfov, NC 50494-C1, CF 50494 Moara Vlăsiei.
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Doamna secretar informeaza Consiliul local ca s-au parcurs toate etapele privind cumpărărea
imobilului construcție C1, in suprafață construită la sol de 66 mp, situat în comuna Moara Vlăsiei, sat Moara
Vlăsiei, Sos. Eroilor nr.138A, județul Ilfov, NC 50494-C1, CF 50494 Moara Vlăsiei.
Dl. Presedinte al comisiei de negociere privind cumpărărea imobilului construcție C1, in suprafață
construită la sol de 66 mp, situat în comuna Moara Vlăsiei, sat Moara Vlăsiei, Sos. Eroilor nr.138A, județul
Ilfov, NC 50494-C1, CF 50494 Moara Vlăsiei, da citire procesului verbal de negociere incheiat in data de
02.03.2021.
Nefiind inscrieri la cuvant pentru proiectul de hotarare privind cumpărărea imobilului construcție
C1, in suprafață construită la sol de 66 mp, situat în comuna Moara Vlăsiei, sat Moara Vlăsiei, Sos. Eroilor
nr.138A, județul Ilfov, NC 50494-C1, CF 50494 Moara Vlăsiei, domnul presedinte de sedinta Barbu
Costin, supune vot proiectul de hotarare care se aproba cu 13 voturi “pentru” si unul “impotriva” – dl.
Consilier Matei Cristian.
Dl. Primar Filip Andrei : Ma intreba dl. Deputat Petru Frunze cum a ramas cu proiectul de finantare
a unor lucrari la Casa de cultura de la Puhoi. Noi ne-am angajat acum 2-3 ani ca vom sustine aceste lucrari.
Atunci s-a facut discutia de 200.000 lei care vor fi transferati satului Puhoi pentru acest obiectiv. Am
transferat la vremea respectiva 100.000 lei si acum am inteles ca exista intentia si aproape certitudinea ca
in toamna va fi inaugurata aceasta casa de culttura, atat cu sprijinul nostru, cat si cu implicarea Consiliului
Judetean Ilfov cu vre-o 200.000 lei.
La proiectul de buget am facut referire la prezentarea proiect cu suma de 100.000 lei pentru
obiectivul prezentat mai sus. Speram ca in toamna sa fim si noi prezenti la receptia lucrarilor.
Dl deputat Petru Frunze felicita alegerile de consilieri, primar si viceprimar,trebuie sa fie si
opozitie, poate ca este mai bine asa, pentru ca gresesti gara ca sa fie cu intentie. Vreau sa multumesc la toti
pentru sprijinul acordat la inceperea renovarii Casei de cultura- sala de concerte, prin faptul ca s-a renovat
acea sala prin scena. Acum urmeaza sa fie facute lucrari de restaurare a tuturor ferestrelor, tavanului,
pardoselei,scaunelor si avand in consideratie ca vom avea si sprijinul Consiliului Judetean Ilfov, vom avea
spor. De la bugetul de stat noi nu am primit nici un banut, doar prin programe nationale de finantare. Avand
in vedere ca procesul covidului este in floare si conform legislatiei in Republica Moldova si programele ca
persoanele care confirma vaccinarea au posibilitatea sa treaca frontier de stat, sper foarte mult ca in toamna
sa dam in exploatare acea sala mare de concerte, acolo vom juca hora unirii si vom avea posibilittea sa ne
cunoastem cu toti consilierii. Pe aceasta cale va invit in localitatea Puhoi, deja ramane la discretia domnului
primar sa aveti posibilitatea sa veniti si sper foarte mult ca acea vizita va incununa deschiderea oficiala a
edificiului la care ati contribuit si dumneavoastra si sper foarte mult ca vom avea posibilitate pe viitor sa
facem lucruri placute, frumoase si pentru copii si o sa ma tin de promisiune ca si copiii din localitatea Moara
Vlasiei sa vina la Puhoi, sa avem posibilitatea sa imprietenim si copiii.
Dl. Primar Filip Andrei : Cum ne-ai lasat asa ne-ai si gasit, la fel de cinstiti si de frumosi, poate un
pic mai intelepti cu trecerea anilor.
Dl deputat Petru Frunze :Vreau sa va felicit si pentru proiectul acesta mare judetean, care este ceva
de calitate.
Nemaifiind si alte probleme pe ordinea de zi, domnul presedinte de sedinta Costin Barbu declara
lucrarile sedintei inchise.
Proces-verbal incheiat azi 05.03.2021.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Costin BARBU

SECRETAR GENERAL,
Eugenia DUMITRU
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