Aprobat in sedinta ordinara a Consiliului
local Moara Vlasieidin data de 31 octombrie 2018

PROCES VERBAL

Incheiat azi 27 septembrie 2018 in sedinta ordinara a Consiliului local Moara
Vlasiei. La sedinta participa un numar de 10 consilieri din totalul de 15 membrii. Lipsesc
motivat domnii consilieri Paraschiv Marian ,Paraschiv Robert Ionut si Boiteanu Victor.
Sedinta se desfasoara in sala de sedinta de la Centrul Cultural Arena, str. Azuga
nr. 2 Moara Vlasiei.
Doamna Secretar Eugenia Dumitru declara sedinta deschisa .Supune la vot
procesul verbal al sedintei din 30 august 2018. Se aproba in unanimitate de voturi.
Pentru a treia luna, sedinta este prezidata de catre domnul Niculae Marian
Domnul Niculae Marian - Presedintele de sedinta prezinta ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului local
al comunei Moara Vlasiei in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale
nr. 1 Moara Vlasiei pentru anul scolar 2018-2019.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii la cursuri de pregatire,
formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali din cadrul
Consiliul Local al comunei Moara Vlasiei in perioada 2018-2020.
Iniţiator: Domnul consilier Boboc Ioan.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Moara
Vlasiei pe anul 2018.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
4. Proiect de hotărâre privind completarea si aprobarea
activitati al Societatii Comerciale CODRII VLASIEI S.R.L.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei

Programului de

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Comerciale Codrii Vlasiei S.R.L.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
6. Proiect de hotărâre privind admiterea compartimentarii imobilului – casa
de locuit P+M construita de catre domnul Tanase Nicolae-Viorel pe teren
atribuit de Consiliul local Moara Vlasiei in conditiile Legii nr. 15/2003 si cu
privire la instrainarea catre fratele sau TANASE GHEORGHE-GABRIEL a

unei parti din locuinta situata in comuna Moara Vlasiei, str. Predeal nr. 10,
judetul Ilfov.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului
Local al comunei Moara Vlăsiei pentru o perioadă de trei luni.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
8. Diverse.
a) Intrebări şi interpelări
Se supune la vot ordinea de zi. Se aproba in unanimitate de voturi.
Domnul Primar Filip Andrei: Ordinea de zi este destul de stufoasa, trebuie sa le
parcurgem rapid avand in vedere faptul ca la Parohia Caciulati este in plina desfasurare
un cerc pastoral la care participa toti preotii din parohiile noastre si din localitatile
invecinate iar dupa incheierea sedintei pastorale , in jurul orei 19,00, sunt invitati toti
preotii care au participat la acest cerc pastoral precum si Parintele Protopop si Domnul
Deputat Daniel Gheorghe sa vina in sala noastra de sedinta pentru a ne face o
informare legat de evenimentul ce va avea loc la sfarsitul saptamanii viitoare , respectiv
referendumul pentru revizuirea Constitutiei despre ce s-a intentionat cu el.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind nominalizarea
reprezentantilor Consiliului local al comunei Moara Vlasiei in Consiliul de Administratie
al Scolii Gimnaziale nr. 1 Moara Vlasiei pentru anul scolar 2018-2019
Dl Filip Andrei – Pana acum persoanele nominalizate ca reprezentanti ai consiliului local
in consiliul de administratie al scolilor au fost domnii Cucu Florin – Consilier local
(Viceprimar) si Purcaru Gheorghe- consilier local . Sa se faca propuneri .
Domnul Purcaru Gheorghe – propune pe domnii Dumitru Viorel – consilier local si
Nicolae Marian – consilier local. Nu mai sunt alte propuneri.
Supusa la vot propunerea domnului Purcaru Gheorghe se aproba cu 8 voturi pentru si 2
abtineri ( persoanele propuse, respectiv Dumitru Viorel si Niculae Marian)
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii
la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali din
cadrul Consiliul Local al comunei Moara Vlasiei in perioada 2018-2020.
Domnul Primar Filip Andrei : Dupa cum stiti in sedinta trecuta domnul Boboc Ioan a
aratat ca ar fi necesara initierea unui proiect de hotarare prin care si domnii consilieri
locali sa participe la cursuri de perfectionare anuala.
Domnul Consilier local Boboc Ioan : Intentia mea a fost sa vin in intampinarea colegilor
mei pentru ca acest lucru nu este un venit ci este o obligatie prevazuta de lege pentru
completarea studiilor. Pentru a fi in concordanta cu Statutul alesilor locali trebuie
adoptata o hatarare de consiliu urmand ca fiecare consilier local sa faca cerere in acest

sens si de a beneficia de aceasta obligatie legala. Ramane la latitudinea fiecaruia sa se
inscrie la aceste cursuri si de a se achita de obligatia legala de a-si completa
cunostintele .
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotararii se supune la vot. Se aproba in
unanimitate de voturi
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al comunei Moara Vlasiei pe anul 2018.
Domnul Primar Filip Andrei: In urma cu ceva timp s-a facut o rectificare la bugetul
statului si din pacate veniturile estimate pana acum la nivel central si la nivel de buget
judetean nu au fost atinse si s-a facut o rectificare negativa. La Moara Vlasiei a fost o
rectificare bugetara pe minus, cu aproximatie 5 miliarde ( lei vechi ). Pentru ca noi
suntem o comunitate fara resurse bugetare deosebite, fara industrie, comert, servicii,
activitati care aduc intradevar un aport bugetului comunei, am gasit intelegere la
Consiliul judetean si am primit ca un fel de compensare de altfel suma de 10 miliarde
de lei (vechi). Deci ni s-au luat 5 miliarde prin bugetul de stat si ni s-au alocat 10
miliarde lei (vechi) prin bugetul judetean, deci cumva s-a echilibrat bugetul .Acesti bani ii
introducem in bugetul local si ne continuam proiectele pe care le-am propus la inceput
de an. Avand in vedere acest lucru, eu v-as propune sa introducem in lista de investitii
achizitionarea unui incarcator frontal cu cupa multifunctional care, montat pe un tractor
de la primarie , ne va ajuta in activitatea de strans gunoaie si nu numai , astfel incat cu
un singur lucrator pe tractor , acesta sa mearga sa stranga si sa incarce gunoaiele.
Avand ghearele acelea se poate incarca sigur, poate lua si gunoaie si crengi, nemaifiind
nevoie de 4, 5 persoane care sa incarce la mana remorca de gunoaie.Este un utilaj
destul de costisitor, in jurul a 11.700 euro , este nou si consider ca am putea sa ne
facem treaba cu el. Asta ar fi una, dar mai avem .Am inaugurat cele doua Sali de sport
dar din pacate nu sunt dotate si am cerut oferte pentru a le dota cu tot ce trebuie unei
Sali de sport: trambulina, bancute, cosuri de baschet, plasa de jur imprejur, porti , etc si
avem o oferta de 23.500 de lei pentru o sala si respectiv 47.000 lei pentru cele doua
sali. Propunerea ar fi de aproximativ 55.000 lei pentru ca buretii care imbraca stalpii
pentru atenuarea loviturilor sunt achizitionati printr-o alta oferta.
S-au prezentat la sedinta domnii consilieri locali Butusina Dan Eugen si
Paraschiv Sorin ,care au ajuns mai tarziu.
Domnul Primar – Filip Andrei : Mai avem la rectificare de prins in buget si contributiile,
cotizatiile la Asociatia apa – canal si la celelalte proiecte de iluminat, drumuri, contributii
de la bugetul local. Cam asta ar fi la rectificare. Daca sunt discutii.
Domnul Matei Cristian – consilier local- in lista de investitii vad ca este cuprinsa cladire
Caciulati, Sali de sport, alaturi de cele discutate azi.
Raspunde domnul Primar, cladirea de la Caciulati este cuprinsa in lista de investitii
intocmita la inceputul anului iar noi acum, ce am propus, suplimenteaza lista de investitii
si e normal sa apara ce este propus nou in lista deja existenta.
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotararii se supune la vot. Se aproba cu 11
voturi pentru si o abtinere ( Paraschiv Sorin ).

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind completarea si
aprobarea Programului de activitati al Societatii Comerciale CODRII VLASIEI S.R.L
Dl. Primar – Filip Andrei : In buget avem prinsa lucrarea de la Casa Parohiala din
Caciulati si reparatii strazi deja asfaltate . Este vorba de strada din spatele primariei
care necesita reparatii precum si alte strazi care necesita plombe pe ici colo pe unde
mai este cazul. Aceste lucrari sunt facute de societatea consiliului local SC CODRII
VLASIEI , atat casa parohiala cat si reparatiile la strazi.
Domnul Paraschiv Nicolae : este bine ca s-a luat din vreme cu reparatiile la strazi.
Domnul Primar Filip Andrei: Daca lucrarile sunt luate de societatea consiliului local ,
aceste lucrari trebuie cuprinse in programul de activitati al societatii iar consiliul local
trebuie sa aprobe ca in afara celor aprobate la inceputul anului, daca s-au ivit si aceste
lucrari sa fie cuprinse si aprobate de consiliul local in planul de activitati ale societatii.
Domnul Paraschiv Nicolae – pentru aceste lucrari de reparatii strazi avem cilindru?
Raspunde dl. Prtimar : avem maiuri compactori dar avem si colaboratori , putem inchiria
un cilindru din cel mic , cateva ore , cand si cat va fi cazul.
Nefiind alte discutii pe marginea proiectului de hotararii se supune la vot. Se aproba in
unanimitate de voturi
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Comerciale Codrii Vlasiei
S.R.L.
Domnul Primar Filip Andrei : Fiind lucrari efectuate de societatea consiliului local
trebuiesc cuprinse in bugetul societatii.
Domnul Boboc Ioan – la pct. 8 , referitor la capitalul social, nr. parti sociale este putin
neclar iar la pct. 3.2,manager in resurse umane s-a trecut 80 total din care 80 executie
si 20 conducere. Este o eroare de scriere, total fiind 100. Se raspunde ca da, este o
eroare de scriere.
Nefiind alte discutii pe marginea proiectului de hotararii se supune la vot. Se aproba in
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind admiterea
compartimentarii imobilului – casa de locuit P+M construita de catre domnul Tanase
Nicolae-Viorel pe teren atribuit de Consiliul local Moara Vlasiei in conditiile Legii nr.
15/2003 si cu privire la instrainarea catre fratele sau TANASE GHEORGHE-GABRIEL a
unei parti din locuinta situata in comuna Moara Vlasiei, str. Predeal nr. 10, judetul Ilfov.
Dl. Primar Filip Andrei: Pe scurt domnul Tanase Nicolae Viorel care este beneficiarul
unui teren loc de casa in Cartierul Tineretului a ridicat un imobil casa de locuit P+M
ajutat fiind de parinti si fratele acestuia iar acum solicita acordul consiliului local pentru
impartirea imobilului si instrainarea unei parti din acesta ( parterul) catre fratele lui
Tanase Gheorghe Gabriel .Fiind beneficiar al prevederilor Legii 15/2003 este necesar
acordul consiliului local.
Domnul Dumitrica Petre- consilier local: trebuie gandita bine aceasta situatie. Din punct
de vedere juridic se poate?

Domnul Dumitru Viorel: Noi aprobam dar poate ei se cearta „maine” si dupa aceea ?
Domnul Paraschiv Nicolae asta ar insemna sa fie coproprietari pe acelasi imobil. Daca
ei s-au inteles intre ei!
Domnul Matei Cristian consilier local: sa inteleg ca cel care este titular al autorizatiei de
construire are drept de folosinta asupra terenului.
Nefiind alte discutii pe marginea proiectului de hotararii se supune la vot. Se aproba in
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Moara Vlăsiei pentru o perioadă
de trei luni.
Domnul Dumitru Viorel – consilier local propune ca presedinte de sedinta pentru
urmatoarele trei luni pe domnul Purcaru Gheorghe.
Supusa la vot propunerea domnului Dumitru Viorel se aproba cu 11 voturi pentru si 1
abtinere ( domnul Purcaru Gheorghe)
Se trece la punctul Diverse :
- Discutarea cererii doamnei Radu Mihaela Georgeta domiciliata pe strada
Morii nr. 8 – solicita ajutor in vederea achizitionarii unor ferestre , usi din PVC
care au fost distruse in urma unui incendiu acum aprox. doua saptamani in
care au ars o masina din pacate si garajul si s-a extins un pic si la casa unde
a distrus la fatada ferestrele si usile. Aceste elemente de tamplarie ar costa in
jurul a 2.600 lei cu TVA .Are si procesul verbal de interventie intocmit de
Brigada de pompieri. Solicita un ajutor. Nu este un lucru prea exagerat.
Domnul Paraschiv Nicolae – Primaria ar trebui sa dispuna de un fond special
pentru astfel de probleme
Supusa la vot, cererea se aproba in unanimitate de voturi.
Alte probleme de ridicat la punctul diverse:
Dl. Dumitru Viorel – consilier local: ar trebui sa gasim o modalitate sa fluidizam un pic
consultatiile la medicii de familie, in special la dispensarul de la Moara Vlasiei,sa nu mai
stea batranii cu orele, sa vedem sa vina medicii mai des la program. Parerea mea este
ca li s-au asigurat unele facilitati si daca avem cumva posibilitatea sa-i determinam sa
aibe mai multa grija de cetatenii comunei si in special de batrani.
Dl. Primar Filip Andrei – aceste locatii pentru dispensare sunt in concesiune si
dumnealor ar trebui sa se ocupe de plata utilitatilor, reparatii si tot ce trebuie.
Dl. Boiteanu Nicolae – parerea mea este ca un medic sa se ocupe numai de copii si
nou nascuti si nu si de oamenii in varsta De exemplu la domana doctor Aur care se
ocupa si de copii si are si adulti asigurat, normal ca prioritate avand copii, batranii
asteapta foarte mult.
Dl. Primar Filip Andrei: - in urma cu cativa ani. Primaria a luat decizia sa se implice in
reabilitarea celor doua dispensare. Speranta si asteptarea noastra era sa se intample
ceva bun din partea medicilor. Propun sa se faca ceva in sensul constituirii unei comisii
compus din consilieri care sa se implice si care alaturi de comisia speciala a consiliului
local, pe probleme de sanatate sa faca un studiu , sa-i intrebe pe medici ce program au
, sa intrebe in mod oficial la Casa de asigurari despre activitatea acestora ce trebuie sa

faca, ce program ar trebui sa aibe, ce deconturi se pot face si altele , sa se implice in
analizarea acestor probleme si in gasirea unor solutii.
Dl. Viceprimar Cucu Florin – este o idee buna cu constituirea unei comisii. Sa vedem
daca se mai implica cineva dintre consilieri
Dl. Matei Cristian – la Caciulati este un singur medic de familie si rezolva problemele
din satul Caciulati si o parte din satul Pascani.Eu consider ca acesti medici nu vin in
fiecare zi si de aceea se creeaza astfel de aglomerari.
Dl. Primar Filip Andrei – raman la ideea de a se infiinta o comisie speciala din randul
domnilor consilieri care sa analizeze putin situatia. Daca se merge acolo poate ca se
rezolva aceste probleme . Cine vrea sa se implice ? Haideti domnilor, domnul Matei
Cristian si domnul Dumitru Viorel impreuna cu membrii Comisiei de specialitate pe
probleme de sanatate , respectiv domnii Boiteanu Victor, Paraschiv Marian si Paraschiv
Robert sa cerceteze putin situatia iar la final sa faca o dare de seama in acest sens.
Dl. Dulca Ion – o alta problema la diverse. In consiliul largit s-a discutat ca se va da un
ajutor celor care fac 50 de ani de casatori. La noi in Caciulati exista o familie care maine
serbeaza nunta de aur, 50 de ani de casnicie.
Dl. Primar Filip Andrei – sunt mai multe cupluri care au implinit 50 de ani de casnicie, iar
promisiunea esta ca in toamna aceasta vom face cu aceste persoane intr-un cadru
oficial le vom da o masa si ceea ce le vom da.Cat mai curand posibil ne vom ocupa si
de aceasta problema.
Dl. Viceprimar , dupa cate stiu sunt deja vreo 10 familii care se incadreaza, respectiv au
50 de ani de casatorie.
Epuizandu-se punctele inscrise pe ordinea de zi si nemaifiind inscrieri la cuvant,
se declara inchisa sedinta ordinara, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces
verbal
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