Aprobat
in sedinta Consiliului Local
din data de ….03.2022
PROCES-VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Moara Vlăsiei din data de 25.02.2022
Ședinta are loc la orele 18,00, la Casa Alba din comuna Moara Vlasiei, Sos. Unirii nr. 162, judetul
Ilfov. La sedinta sunt prezenti un numar de 13 consilieri locali, domnii consilieri Purcaru Cristian Gheorghe
și Enache Gavril, nu pot veni din motive justificative, însă și-au exprimat votul ,,pentru,, pentru toate
materialele înscrise pe ordinea de zi. La ședință participă și consilieri ai consiliului extins.
Doamna secretar general Dumitru Eugenia declară ședinta deschisa. Menționeaza ca a primit doua
telefoane de la domnii consilieri Purcaru Cristian care a informat că este plecat în delegație la Târgu
Mureș,este de acord cu ordinea de zi, a citit materiale afișate pe site-ul Primăriei,cu rugămintea către
dumneavoastră să fiți de acord să fie prezent și dl. consilier Enache Gavril care a spus că lucrează la
Aeroport și din cauza evenimntelor nu a mai primit învoirea necesară, cu aceiași rugăminte.
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 28.01.2022, supus la vot se aproba in unanimitate de voturi.
Dl. Presedinte de sedinta Niculae Marian, da citire ordinii de zi a ședintei :
1. Depunerea jurământului de către Dl. Sanda Vasilică pentru funcția de consilier local în
cadrul Consiliului Local al comunei Moara Vlăsiei.
2. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei pentru administrație publică locală,
administrarea domeniului public si privat al comunei, apărarea ordinii publice, muncă și
protecție socială, protecția copiilor din cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Moara Vlăsiei, stabilite conform Hotărârii nr. 40 din 20 noiembrie 2020.
Inițiator Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local și un membru
supleant care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct.
Inițiator Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul
Ilfov - Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și
UAT Comuna Moara Vlăsiei- Consiliul Local Moara Vlăsiei în vederea realizării
proiectului „Ilfov fără țânțari”.
Inițiator Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor terenuri în condițiile Legii nr. 15/2003 în
vederea construirii de locuințe proprietate personală.
Inițiator Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Moara
Vlăsiei pe anul 2022.
Inițiator Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
7. Proiect de hotărâre privind constituirea și utilizarea excedentului bugetar din anii
precedenți.
Inițiator Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului public
de salubrizare al comunei Moara Vlăsiei pe anul 2022.
Inițiator Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
9. Diverse.
a) Intrebari și interpelari.
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Dl. Primar Filip Andrei : Mai avem o discuție legată de oportunitatea măririi taxei de salubrizare și
toți știți că în acest mandat am angajat un consilier al primarului pe probleme de accesare a fondurilor
europene și am invitato pe D-na consilier Oprea Mariana să ne spună câte ceva despre activitatea desfășurată
în perioada de când a fost angajata pe acest post.
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 : Depunerea jurământului de către Dl. Sanda Vasilică pentru
funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Moara Vlăsiei.
D-na secretar general Dumitru Eugenia: Pentru primul punct de pe ordinea de zi îmi rezerv dreptul
să vă dau citire încheierii civile prin care dl. Sanda Vasilică a fost validat de către instanță, încheierea civila
nr. 1704 din data de 27.01.2022, pronunțată în dosarul civil nr. 2376/94 din 2022 (se dă citire).
Urmează depunerea jurământului de către dl. Sanda Vasilică.
Se trece la punctul nr. 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei pentru
administrație publică locală, administrarea domeniului public si privat al comunei, apărarea ordinii publice,
muncă și protecție socială, protecția copiilor din cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Moara Vlăsiei, stabilită conform Hotărârii nr. 40 din 20 noiembrie 2020.
D-na secretar general Dumitru Eugenia: Locul rămas vacant în cadrul comisiei de specialitate a
Consiliului Local prin plecarea domnului Butușină Dan Eugen, a fost înlocuit cu dl. Sanda Vasilică.
Dl. Presedinte de ședinta Niculae Marian, supune la vot Proiectul de hotărâre privind completarea
Comisiei pentru administrație publică locală, administrarea domeniului public si privat al comunei, apărarea
ordinii publice, muncă și protecție socială, protecția copiilor din cadrul Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Moara Vlăsiei, stabilite conform Hotărârii nr. 40 din 20 noiembrie 2020, care se aprobă
cu 14 voturi ,,pentru,, și o ,,abținere,, dl. consilier Sanda Vasilică.
Se trece la punctul nr. 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant
al Consiliului local și un membru supleant care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu
din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct.
Dl. consilier Dumitru Viorel propune pe Dl. viceprimar Cucu Florin ca reprezentant al Consiliului
local, iar ca membru supleant care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct, îl propun pe dl. consilier Trifu Ionel.
Nefiind și alte propuneri, domnul Presedinte de ședinta Niculae Marian, supune la vot Proiectul de
hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local și un membru supleant care să facă parte
din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de
director/director adjunct, care se aprobă cu 13 voturi ,,pentru,, și două ,,abțineri,, Dl. viceprimar Cucu Florin
și Dl. consilier Trifu Ionel.
Se trece la punctul nr. 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii
protocolului de cooperare între Județul Ilfov - Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și
Ecologizare Mediu Ilfov și UAT Comuna Moara Vlăsiei- Consiliul Local Moara Vlăsiei în vederea
realizării proiectului „Ilfov fără țânțari”.
Dl. Primar Filip Andrei : Până acum își făceau ei treaba dar nu aveau nici un protocol,acum este
necesar. Acest serviciu județean de dezinsecție, periodic, în timpul verii vin și fac stropiri pentru țânțari.
Este eficientă, în mare parte. Acum dau doar pe aliniamentul străzilor, nu dau și în curtile oamenilor, pentru
că nu au voie. Noi am încercat să completăm acest proiect și apelasem la Beker Air și mai stropeam din
elicopter, numai că am avut o opoziție consistentă din partea unor cetățeni, nu mai vorbesc de partea cu
apicultura și am renunțat.
Dl. Presedinte de ședinta Niculae Marian, supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov - Consiliul Județean, Serviciul Județean de
Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și UAT Comuna Moara Vlăsiei- Consiliul Local Moara Vlăsiei în
vederea realizării proiectului „Ilfov fără țânțari”, care se aprobă cu votul ,,pentru,, a 15 consilieri.
Se trece la punctul nr. 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind atribuirea unor terenuri în
condițiile Legii nr. 15/2003 în vederea construirii de locuințe proprietate personală.
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Dl. Primar Filip Andrei : Avem un număr de 7 tineri: Gheorghe Tudorel care are teren și casa pe
str. Podul de Fier nr. 42, Pușcoi Liliana care are teren și casa pe str. Bușteni nr. 30, Bărbătei Ioana și Bărbătei
Ana, Mihalache Mihai Florin, str. Bușteni nr. 29, Achim Alexandru Daniel pe str. Snagov nr. 40 și Malinche
Marian Alexandru pentru un lot de 400 m, str. Bușteni nr. 17.
Nefiind înscrieri la cuvânt, Dl. Presedinte de ședinta Niculae Marian, supune la vot Proiectul de
hotărâre privind atribuirea unor terenuri în condițiile Legii nr. 15/2003 în vederea construirii de locuințe
proprietate personală, care se aprobă în unanimitate.
D-na secretar general Dumitru Eugenia: Tot aici este vorba despre o greșeală într-o Hotărâre
aprobata anterior, când s-a atribuit s-a dat un lot alăturat, și se corectează datele de identificare ale terenului
în suprafață de 500 m atribuit numitei Mănescu Diana-Florentina prin Hotărârea din 28 iulie 2021, în sensul
scrierii corecte a adresei, nr. cadastral și carții funciare din str. Podul de Fier nr. 42, nr. cadastral 56241 în
str. Podul de Fier nr. 40, cu nr. cadastral 56240. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul nr. 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli al comunei Moara Vlăsiei pe anul 2022.
Dl. Primar Filip Andrei :În linii mari noi am mai discutat despre bugetul local propus pe anul acesta,
având în vedere situația destul de dificilă și legată de pandemie și așa zisa criză financiară care tot se anunță,
ne-am gandit să propunem pentru anul în curs un buget care să fie realist și realizabil, să nu venim cu
propuneri pe care să nu le putem îndeplini. Am ținut cont în elaborarea bugetului și de partea în masura în
care ne putem implica și noi cu resursele umane ale primăriei, ținem cont ca anul acesta de proiectul cu DJ
care va continua din centrul de la Moara spre Canela, dar pe acest proiect se suprapune și șantierul de
extindere a rețelelor de apă și canalizare, deja s-au făcut prospecțiuni, s-au predat locațiile.Firma POR are
toate documentele să înceapă efectiv lucrările, și-au aranjat toate aceste aspecte și vor începe în forță pe
mai multe șantiere, vor avea mai multe echipe. Va fi o debandadă generală. Dl. Viceprimar în ultimele
săptămâni a fost mereu cu ei pe teren. Avem fel de fel de dezbateri, lucruri care sunt normale și lucruri care
nu ne convin, și să vedem ce se întâmplă. Ei insistă să introducă aceste rețele fix pe mijlocul șoselelor, că
așa a fost proiectul, că ei vor reface, ei vor face să fie ca înainte, ceea ce este complicat din punct de vedere
tehnic, eu consider ca este imposibit să și spargi, să compactezi, să și reface.
Vă detaliez cam care ar fi obiectivele pe care le-am propus în cadrul acestui buget pe anul în curs.
Ca valoare a bugetului ne-am gândit la partea de venituri să estimăm că am încasa, dar este puțin probabil
să mai facem încasări de 22.000.000 ca anii trecuti, dar il estimam la partea de venituri la 21.960.530 lei.
Aici intră cotele defalcate din taxele din TVA, din impozitul pe venit, am primit de la Consiliul Județean
2.000.000 lei, avem și în fondul de rezervă 3.300.000 lei. Noi sperăm să încheiem și anul acesta tot la
aceasta valoare a bugetului. Noi lucram pe estimari.
La partea de venituri în cei 22 de milioane avem estimat de încasat 3.523.000 lei din taxe și impozite
locale, 200.000 lei din impozitul pe venit, 8.720.000 lei cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume
defalcate din TVA 2.562.650 lei, excedentul de care vorbeam 3.354.457 lei, 2.000.000 lei de la Consiliul
Județean Ilfov și sursa G – salubrizare, taxa de gunoi.
La cheltuieli dacă estimăm la venituri 21.950.000 lei, la finalul anului trebuie să fim pe 0, tot atîta
trebuie să și cheltuim. Avem estimare la salarii 4.594.000 lei, cheltuieli materiale 6.146.000 lei, transferuri
la sectiunea dezvoltare 115.000 lei, asistenta socială 108.000 lei pentru indemnizații persoane cu handicap.
Burse 200.000 lei, susținerea cultelor 60.000 lei, subvenții 200.000 lei, investiții 7.837.000 lei, hrană copii
sursa E 100.000 lei, cheltuieli sursa G – salubritatea 1.500.000 lei.
Le avem defalcate pe capitole:






Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe – 6.329.000 lei
1. Cheltuieli cu salariile - 1.958.000 lei 2
2. . Cheltuieli materiale - 2.644.000 lei, din care :
achizitie furnituri birou – 25.000 lei
achizitie materiale de curatenie - 20.000 lei
achizitie carburanti, lubrifianti si piese de schimb – 192000 lei
cheltuieli cu transportul, deplasari – 5.000 lei
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plata utilitatii - 500000 lei
servicii de arhivare documente din cadrul primariei – 140.000 lei.
sterilizare caini comunitari - 70.000 lei
servicii de mentenanta - 300.000 lei
alte materiale si prestari de servicii – 1.206.000 lei
reparatii cladirii – 200000 lei (REPARATIE GARD PALAT GHICA)

La utilitati ați luat in calcul noile valori ?
D-na contabil Cristea Eugenia: Mă credeți că nu prea am luat. Nu am previzionat atât de mult.
Dl. Primar Filip Andrei : Ultima factură, factura pe luna ianuarie, noi plăteam 300-400 de milioane
și a venit la o valoare de 1.100.000.000 lei. După noile estimări o să crească și mai mult la gaze, la curent
nu are unde să se mai ducă. Probabil la o nouă rectificare o să prevedem și acest lucru.
Am hotărât ca împreună cu cu dl. Viceprimar să facem o evaluare la scoli, gradinițe, Arena, Cămin
Cultural, Primărie, să vedem în ce măsură se pot modifica becurile electrice, să fie mai economice, desi leam tot schimbat sunt pe leduri, luam alte leduri mai economice. La partea de gaz, să găsim soluții, să
schimbăm niște termostate, să facem niște chestii electronice prin care să le oprim seara, să le dat drumul
dimineața la 5,00. In weekend la fel.
Dl. consilier Dumitru Viorel : Sunt ambienturi cu programator, poți să programezi o centrală pe
ore, pe zile.
Dl. Primar Filip Andrei : Dacă ai 7 centrale, schimbi și pui una mai mare, sau daua, discuția este
mult mai complexa.
Legat de proiectul cu rampa de compost, langă el să mai adăugăm și o mașină de făcut peleți și
măcar să ne pregătim pentru toamna-iarna viitoare, pe la școlile unde se poate, să băgăm niște centrale pe
peleți.
Dacă pana acum nu ereau fezabile panourile solare, acum doar din prețul kw-tului bagi într-un
proiect din acesta.Astea sunt chestii de viitor, dar de luni vom lua masuri cele mai îndemână. La iluminat
mai sunt niste lămpi pe care o să le înlocuim din bugetul local.
La investiții :
- ACHIZITIE CONTAINERE ARHIVA
40.000 lei
- ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE
INVESTITII
1.587.000 lei
- ACHIZITIE AUTOCAR
200.000 lei
- CENTRALE TERMICE
10.500 lei
- ACHIZITIE TAMPLARIE PVC
160.000 lei
- ACHIZITIE PROGRAME INFORMATICE
11.900 lei
- SERVAR
38.200 lei
- ACHIZITII ECHIPAMENTE IT
5.600 lei
- SISTEM SUPRAVEGHERE
150.800 lei
- MOTOCOASA
10.000 lei
Alte servicii publice generale:
- pregatire profesionala
7.000 lei
Servicii publice:
- ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
30.000 lei
- ECHIPAMENT DE DIGITALIZARE STARE CIVILA
30.000 lei
Ordine publica si siguranta nationala – Politie comunitara :
1. Cheltuieli cu salariile - 359.000 lei
2. Cheltuieli materiale - 12.512 lei , din care :
- carburanti 12.512 lei
Invatamant – 2.828.000 lei
1.Cheltuieli cu salariile - 797.000 lei
2.Cheltuieli materiale - 1.011.000 lei, din care :
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 achizitie furnituri birou – 75.000 lei
 achizitie materiale de curatenie - 100.000 lei
 cheltuieli cu transportul cadrelor didactice – 85.000 lei
 plata utilitatii - 350.000 lei
 servicii de mentenanta - 30.000 lei
 alte materiale si prestari de servicii – 470.000 lei
 reparatii si igienizari unitati de invatamant - 100.000 lei
 achizitie obiecte inventar – 100.000 lei
3.Subventii art.40.30 - 200.000 lei ( subventie pentru hrana copiilor din
gradinite ) conf art.105,106 din Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale
- Cheltuieli sociale - 40.000 lei, pentru copiii cu cerinte speciale .
- Burse - 200.000 lei, pentru copii din unitatile de invatamant de pe raza comunei
Lucrari noi- 320.000 lei
-AMENAJARE TEREN DE SPORT SCOALA NR.1
160.000 lei
-CONSTRUCTIE GARD DELIMITARE TROTUAR PT SCOLI SI GRADINITE - 160.000 lei
-ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
260.000 lei
-ACHIZITIE CONTAINERE VESTIARE SALA DE SPORT 4 BUCATI
100.000 lei
-ACHIZITIE SI MONTAJ SUPRAFATA MULTISPORT LA SALA DE
SPORT, SCOALA NR. 1 SI SCOALA NR. 2
160.000 lei
Sanatate:
-SF CONSTRUCTIE SI DOTARE DISPENSAR
MEDICAL IN COMUNA MOARA VLASIEI
36.000 lei
Cultura si Religie si Sport – 2.380.000 lei
1.Cheltuieli materiale - 540.000 lei, din care :
alte cheltuieli culturale 515.000 lei, pentru sustinerea unor manifestari culturale ,
artistice si educative s-au alocat urmatoarele sume, dupa cum urmeaza :
- 8 martie – Ziua femeii suma de 50.000 lei - nu stiu daca exista posibilitatea sa mai facem ceva,
- Comemorarea eroilor comunei suma de 10.000 lei .
- 1 IUNIE – Ziua copilului suma de 40.000 lei.
- Ziua Comunei suma de 150.000 lei .
- 5 octombrie ziua educatiei suma de 20.000 lei.
- 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei suma de 20.000 lei .
- 15 - 20 decembrie concurs de colinde suma de 5000 lei.
- 24 Decembrie - Mos Craciun suma de 60.000 lei .
- Ziua Seniorilor suma de 80.000 lei ..
- Tabere pentru copiii suma de 80.000 lei .
2.Transferuri BISERICI art. 59.12 - 60.000 lei
3.Cheltuieli de investitii - 1.780.000 lei
din care :
LUCRARI IN CONTINUARE 1.230.000
-REABILITARE FANTANI
- CONSTRUCTIE BISERICA PASCANI
LUCRARI NOI
-RESTAURARE MONUMENT EROILOR MOARA VLASIEI
-ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
-ACHIZITIE MOBILIER URBAN SI ECHIPAMENT DE EXTERIOR PT
SPATIU DE JOACA PARC LAGUNAVERDE
-ACHIZITIE MOBILIER URBAN SI ECHIPAMENT DE

35.000 lei
1.195.000 lei
150.000 lei
150.000 lei
400.000 lei
120.000 lei
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EXTERIOR PT SPATIU DE JOACA PARC CARTIERUL TINERETULUI
-ACHIZITIE MOBILIER URBAN DIN FONTA -

120.000 lei
160.000 lei

Asistenta sociala - 2.411.018 lei
1. Cheltuieli cu salariile - 1.293.000 lei
2. Cheltuieli bunuri si servicii - 50.018 lei
3. Cheltuieli sociale - 1.068.000 lei
Locuinte Servicii si Dezvoltare - 3.105.000 lei
1. Cheltuieli materiale 640.000 lei, din care :
-Lucrarii de intretinere Iluminat public – 150.000 lei
-Iluminat public consum 215.000 lei
2.CHELTUIELI DE INVESTITII
Locuinte si servicii
TOTAL 2.465.000 lei
LUCRARI NOI 2.115.000 lei
-LUCRARII DE EXTINDERE SI REPARATII ILUMINAT PUBLIC
-LUCRARII DE EXTINDERE GAZE COMUNA -LUCRARII DE EXTINDERE RETEA DE ENERGIE ELECRICA
-ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
-ACHIZITIE MASINA DE INTORS BRAZDE
-ACHIZITIE CIUR ROTATIV
-SF/DALI/PTH ILUMINAT PUBLIC
Protectia mediului - 2.030.000 lei
1. Cheltuieli materiale - 740.000 lei, din care :
- Servicii de salubriate ( domeniul public ) - 740.000 le
2. Contributii si cotizatii - 80.000 lei
CHELTUIELI DE INVESTITII
SALUBRITATE
LUCRARI NOI 450.000 LEI
-LUCRARI CONSTRUCTIE RAMPA COMPOST
-ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
-ACHIZITIE TOCATOR DESEURI VERZI
-ACHIZITIE AUTOGUNOIERA
Transporturi - 644.000 lei
1.Cheltuieli materiale 500.000 lei , din care :
- abonament transport persoane – 400.000 lei
2. Contributii si cotizatii 35000 lei
3. Cheltuieli investitii 109.000 lei

500.000 lei
115.000 lei
1.500.000 lei
350.000 lei
160.000 lei
160.000 lei
30.000 lei

450.000 lei
760.000 lei
160.000 lei
600.000 lei

Drumuri
-ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
109.000 lei
-ACHIZITIE STATII DE AUTOBUZ
55.000 lei
-PT /DATC LUCRARII DE REPARATII
54.000 lei
Am promisiune de la Consiliul Judetean pentru partea de asfaltare.
Dacă aveți întrebări vis-a-vis de partea asta de buget, a venit și d-na contabil și vă dă mai multe
explicații.
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Dl. consilier Boițeanu Daniel: Aprobam acum bugetul pe sumele totale, urmand ca în viitoarele
sedințe, de-a lungul anului, să dezbatem fiecare punct și sa probam punctual, sau exact ce ne-ați explicat și
până acum, aprobăm exact sumele.
Dl. Primar Filip Andrei: Obiectivele propuse a fi angajate anul acesta le aprobati acum. Chletuielile
sunt angajate. Noi aprobam acum la modul general.
Nemaifiind și alte înscrieri la cuvânt, Dl. Presedinte de ședinta Niculae Marian, supune la vot
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Moara Vlăsiei pe anul
2022, care se aprobă cu votul ,,pentru,, a 12 consilieri și 3 ,,abțineri,, D-ni. consilieri Matei Cristian,
Boițeanu Daniel și Dumitru Viorel.
Se trece la punctul nr. 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind constituirea și utilizarea
excedentului bugetar din anii precedenți.
Dl. Primar Filip Andrei: Deblocam tot excedentul 33 de miliarde îl băgăm în cadrul bugetului și
începând de luni ne folosim de el, daca avem nevoie, și la sfârșitul anului îl întregim.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, Dl. Presedinte de ședinta Niculae Marian, supune la vot Proiectul
de hotărâre privind constituirea și utilizarea excedentului bugetar din anii precedenți, care se aprobă cu 13
voturi ,,pentru,, și 2 ,,abțineri,, D-ni consilieri Matei Cristian și Boițeanu Daniel.
Se trece la punctul nr. 8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli al Serviciului public de salubrizare al comunei Moara Vlăsiei pe anul 2022.
Dl. Primar Filip Andrei: Aici s-a făcut o evaluare a anului trecut și s-a stabilit un buget de 1.500.000
lei, atât la partea de venituri cât și la cheltuieli. S-a tinut cont de cheltuielile care se realizeaza cu ridicarea
gunoiului de la cetățeni, cu cheltuielile de ridicarea gunoiului de pe domeniul public, cu salarizarea.
Pentru fiecare tona de gunoi pe care o ducem la groapa noi platim 400 lei/tona. Ca sa ducem la
groapa mai plătim salarii 215 mii, carburant, întreținere mașină, 1.500.000 lei.
D-na contabil Cristea Eugenia - Anul trecut am incasat 858.000 lei, total.
Dl. Primar Filip Andrei: Restul s-a încasat de la Primărie și de la instituțiile Primăriei, ca să
acoperim deficitul.
Dl. Viceprimar Cucu Florin: Mai sunt datornici la plata gunoiului 20 % dintre cetateni, 6000 de
persoane au platit, iar 1000 de persoane sunt datoare pe anul trecut.
Dacă am fi incasat anul trecut de la toti cetățenii ar fi trebuit trei miliarde. Din toată cheltuiala nici
jumate din ce s-a plătit, nu s-a încasat, și de aici apare discuția și nevoia de a recalcula taxa pentru persoane
fizice, pentru persoane juridice. Cine nu a platit taxa de gunoi nu a platit nici taxe si impozite.
Dl. Viceprimar Cucu Florin: Adunate toate cheltuielile și împărțite la numărul de locuitori trebuie
să încasam 15 lei. Daca încasăm 15 lei iese un profit de 44.000 lei.
Dl. consilier Dumitru Viorel : Creșterea este de 3 ori.
Dl. consilier Boițeanu Daniel :Dacă a crescut prețul combustibilului, creșterea energeiei, este logic
să mărim.
Dl. consilier Dumitru Viorel : Este clar, este o chestie matematică, ne trebuie banii aceștia ca să
putem să supraviețuim cu serviciul ăsta. Avem alte surse să luăm din altă parte?
Dl. Primar Filip Andrei: Serviciul acesta trebuie să se autofinanțeze cumva, cheltuielile totale să se
acopere de anumite încasări. Este normal ca taxa să fie cât iese din calcul, numai că eu am insistat de fiecare
dată și am rugat factorii care se implică din primărie, am rugat să găsească variante prin care să plătim o
subvenție. E 15 lei taxa, dar Consiliul Local poate sau nu să se subvenționeze? La sectorul 2 nu se plătește
taxa.Exemplu : Le pleacă copilul in Spania, vine și îl scoate de la gunoi.
Dl. Viceprimar Cucu Florin: Am avut o discuție cu doamna Contabil Cristea Eugenia înainte de
ședință ca am putea noi să subvenționăm plata taxei de gunoi la cele 375 pe persoane peste 75 de ani, să le
plătim subvenția, asta ar fi legală, înțeleg, dar să le subvenționezi la toți cetățenii să le iei 10 lei în loc de
15 lei, nu se poate. Ințeleg că la persoanele acestea se poate, pe ce măsură?
Dna contabil Cristea Eugenia: Eu v-am spus cum face una dintre primăriile din Ilfov. Toate
persoanele peste 75 de ani, primăria plătește subvenție pentru ei.
Dl. Viceprimar Cucu Florin: Si cand vine curtea de conturi, este ok?
D-na contabil Cristea Eugenia: Au o procedura din legislatie, tot.
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Dl. Viceprimar Cucu Florin: Hai să venim cu propuneri. Cele 400 de persoane care ar trebui să
plătească primăria cei 15 lei/lună ar fi 6000 lei/lună. Astia 6000 lei am putea câte un leu de persoană să
reduce la 14 lei, mai mult de atât nu văd sa facem mai mult. Deci să aprobăm noi subvenția pentru
persoanele peste 75 de ani, 6000/lună vine 60 și ceva de mii pe an. Am gasit o portiță să nu fie 15 să fie 14.
Dacă plăteam majorat cu 2 lei/an era altceva, acum impactul este mare pentru cetățean.
La persoane juridice, din cheltuieli reiese că trebuie să creștem de la 70 lei/mc la 95 lei/mc. Aici
este mai dulce pentru că era costul real de 70 lei.
Mai este o taxa care reiese și ar fi trebuit să o plătească persoana fizică de un 1,80 lei, aproape 2 lei
pentru selectiv, deci și pe acela îl generezi și îl dai, implică niște costuri strângerea și darea la groapă acolo,
dar prețul de 1,80 lei, nu se plătește pentru că se încasează de firma care face selectivul, dar noi ca taxa
trebuie să o aprobăm.
Dl consilier Matei Cristian: Această cantitate de selectiv este mare, mult mai mare decât fracția
umedă pe care o dăm.
Dl. Viceprimar Cucu Florin: Este mult mai mare, poate ca volum, ca tone a fost 2500 la total din
care 2200 de menajer și doar 300 tone a fost de selectiv.
Dl consilier Matei Cristian: Da a fost mai ușor, dar hai să facem un pic de educație să vedem dacă
mai putem să reducem fracția aceasta umedă, să nu mai ducem nu știu câte tone acolo, să facem cu 20%50% mai puțin.
Dl consilier Boițeanu Daniel: Ca să sintetizăm un pic, problema nu este a banilor, este problema
încadrării juridice, legal, pentru că nu putem să subvenționăm.
Dl. Viceprimar Cucu Florin : Văd varianta pe care o doriti, si eu vreau 5 lei. Va propun ceva : o
lăsăm 5 lei, domnul Primar semneaza facturile cum vrea Consiliul Local, cand vine Curtea de conturi o să
traga Consiliul Local, știți bine unde se ajunge, atunci să vedem cum raspundem de ce am vrut noi 5 lei și
nu 15 cum se justifică din cheltuieli. Hai să vedem cine mai își asumă să dea cu subsemnatul. Este și varianta
asta.
Dl. consilier Barbu Costin: Văd că de la început s-a vorbit doar de creșterea de preț de la 5 lei la 15
lei pentru persoanele fizice. De ce nu vorbim și de creșterea la agenții economici de la 70 lei la 95 de lei?
Nu s-a discutat atât de mult cât se discută pentru persoane fizice.Nu putem să creștem la persoanele juridice
de la 70 lei la 115 lei?
Dl. Viceprimar Cucu Florin : Păi nu este prețul real, nu merge că așa vreau eu.
Dl. consilier Dumitru Viorel: Tu dacă ai o firmă îți convine să plătești pentru vecinul persoană
fizică?
Dl. Viceprimar Cucu Florin : Persoana juridică se uită să nu dea nimic, pune în tomberonul de
persoană juridică și după aia să-i mai și cresc la nuștiu cât. E dificil, nu este chiar așa simplu.
Dl. Primar Filip Andrei: Răspunsul la întrebarea ta este că nu se poate, pentru că fiecare trebuie să
plătească ceea ce folosește. Și acolo se face un calcul.
Dl. Viceprimar Cucu Florin : ANRSC-ul discută pe venituri și pe cheltuieli ca să reiasă pretul.
Dl. Primar Filip Andrei: Cea mai mare problemă care trebuie gestionată de autoritățile publice
locale este salubritatea. Asta nu este simplu, nu este o chestie de plus valoare, este legată de mediu și cu
multe chichițe. Trebuie să găsim soluții.
Dl. consilier Purcaru Gheorghe: Eu sunt de acord cu ce a spus Dl. Viceprimar. Astea sunt
cheltuielile reale, astea trebuiesc plătite.Noi prea ne-am învățat cu ajutoarele sociale, tot să ni se facă de
pomană. Trebuia pusă cestia asta cam de vreo doi ani, poate mai demult. Că sunt unii mai în vârstă , de 75
ani, da, cu ăia sunt de acord. Dacă mergem la fiecare gospodărie găsești o mașină,două la poartă și nu găsim
să plătim 15 lei/lună taxa de salubrizare?O problemă o să fie, și o să fie dicuția ,,atunci dacă ceri atât nu
mai selectez,, asta cred că o să apară. Era discuția înclusiv de coșurile de gunoi. Prima data trebuie educație
făcută în școli, acasă cu copilul. Am vazută în parc la Moara, o mama cu doi copii lăngă mașină,mâncau
seminte și scuipau pe jos cojile. Mi-a fost rușine să-i fac observație. Asta este problema noastră. Și afară în
occident pe unde mergem suntem arătați cu degetul.
Dl. consilier Dumitru Viorel: La covorul sintetic am vazut ca după ce ați jucat, nu dvs. tinerii care
au jucat, sau mai putin tinerii, pe marginea terenului numai pungi de seminte, sticle de suc si apă de la un
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capăt la altul. Au terminat de jucat fotbal, au plecat si le-au lăsat acolo. Și sunt supărați că este plasa ruptă
sau altceva.
Dl. consilier Matei Cristian: În mare parte am spus ce am avut de spus, însă totuși creșterea este
enormă pentru buzunarul cetățenilor. Sunt foarte multe persoane care nu și-au plătit impozitele, taxele, nuși permit plata facturilor care a explodat pur și simplu, sunt familii cu 4-5 persoane, faceți dumneavoastră
caculul pe lună, pe an, dacă nu trebuie să luăm o hotărâre în momentul asta, să căutăm să identificăm niște
soluții, să vedem cum fac altii care pot să facă și la care se întâmplă subvenționarea, sau ce se întâmplă la
ei acolo de este ieftin și încet, încet să ducem tranziția asta în câțiva ani de zile la prețul real. Pentru că dacă
aducem dintr-o dată o să avem încasări la jumătate. Eu așa estimez. Cred că ne păcălim crezând că o să
plătească 80% din numarul cetățenilor.
Dl. consilier Dumitrică Petre : Eu cred ca trebuie să luăm în considerare problema gropilor de
gunoi. Ce se întâmplă? Dacă noi nu facem corelarea acum și în viitotul apropiat se măresc prețurile mai
mult, o să fim nevoiți în loc de 15 lei să plătim 25-30 lei și atunci taxa o să fie și mai mare. Așa trebuie să
ne gândim, ce facem acum, sau facem mai rău mai târziu. Ati vazut problemele sunt grave cu gunoiul.
Vedem tot , la stiri la București.
Dl. Primar Filip Andrei: Cea mai mare problemă este cu deșeurile.
Dl. consilier Dumitrică Petre: S-ar putea să ne mărească ei prețul, să mărim cheltuielile să fim
nevoiți să suportăm un impact și mai mare, în loc de 15 lei să mergem pe 25-30 lei. Ce facem Dl. Matei
atunci?
Dl. consilier Matei Cristian: Vă spun eu ce facem, un agent economic platește 90 lei/mc, o familie
cu 4 persoane o să plătească 60 lei/lună.
Dl. consilier Dumitrică Petre: 3 pachete de tigari, D-le Matei, care le consumă pe zi!
Dl. consilier Matei Cristian: Eu vă spun ca o familie cu produce 1 mc de gumoi menajer pe lună.
Dl. Primar Filip Andrei: Noi aprobăm acum bugetul, nu taxa. Bugetul estimat este de 15 milioane
lei. Hai să votăm bugetul, și după aceea să tragem o concluzie vis-a-vis de treaba asta și într-o ședință
viitoare să revenim.
Dl. Viceprimar Cucu Florin : serviciul de salubrizare trebuie să încaseze banii ăștia. Dacă noi vrem
să subvenționăm, să facem o propunere de subvenție, ridicăm mâna cu toții și ne asumăm.
Dl. Primar Filip Andrei: Bugetul clar trebuie votat. Pentru anul 2022, cheltuielile noastre totale vor
fi de 15 milioane lei. Că vom cheltui până la sfârșitul anului 15 miliarde, sau 13 sau 12miliarde, vom vedea
la sfârșitul anului. Poate se micșorează prețul benzinei, poate se micșorează salariile. Noi nu trebuie în
momentul de față să luăm o decizie de mărire. Nu avem un proiect de hotărâre. Haideți să votăm. Mi-a venit
o idee.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, Dl. Presedinte de ședinta Niculae Marian, supune la vot Proiectul
de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului public de salubrizare al
comunei Moara Vlăsiei pe anul 2022, care se aprobă în unanimitate de voturi.
Dl. Primar Filip Andrei: Revenim la partea de marirea taxei. Clar pentru toată lumea este că
actualele costuri nu se pot reflecta în actualele încasări de la populație și de la agenții economici. Taxa
noastră a rămas la un nivel al anilor trecuți, 5 lei este o taxa simbolică. Intrebarea se pune: Vecinii noștrii
cât au taxa Dl. Vice?
Dl. Viceprimar Cucu Florin :12 lei. S-a făcut licitație, nu au mașinile lor, la Dascălu și la Grădiștea.
Licitatorul care a luat, 3 R Green, s-a bătut la licitație și a dat un preț cu 2-3 lei mai putin, și ia impus un an
de zile să țină prețul. Deja a trecut 6 luni și după 6 luni îi duce cât va fi atuncea prețul.
Dl. Primar Filip Andrei: Poate mai simplu pentru noi este să terminăm cu serviciul ăsta și să-l
punem pe ăla.
Uitați ce propun eu, pentru luna viitoare , pentru următoarea ședință de consiliu, să facem o evaluare
la sânge a costurilor, cu motorină, salariile sunt fixe, vedem exact cat a fost cheltuielile la groapă.
Facem o estimare cat ar fi pe mc/tonă, cât ar fi această cheltuială și ne costă un preț pe tonă.
Probabil ca daca plătim la groapă 300-400 lei/tonă, cu cheltuielile astea înseamnă ca aducem la 500 lei/tonă
sau 600 lei/tonă.
Doamna contabil Cristea Eugenia:486,41 lei/tonă.
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Dl. Primar Filip Andrei: Să zicem 500 lei/tonă. Pentru luna viitoare o să vin cu un proiect, cu ceva
fezabil, ma gândesc la o variantă, în care fiecare tomberon să fie plătit, cântărit. Infrastructura pentru treaba
asta nu este simplă. De ce eu care selectez gunoiul, să plătesc ca cel care nu selectează?
Dl. Viceprimar Cucu Florin : Este greu. Trebuie sa-i dotezi cu niște containere, să le pui un cod de
bare, mai trebuie 3 oameni. Mai dotezi cu câteva miliarde.
Dl. Primar Filip Andrei: Sunt soluții. Avem încasator pe Moara, nu mai încasezi din poartă în
poartă. Te duci frumos după ei sti în spate și cantarești. Eu garantez că dacă se implementează cu succes
acest proiect, o să scadă costurile automat, acum ne furăm căciula, nu muncește nici unul și toți suntem
egali.
Dl. Viceprimar Cucu Florin : Nu poate să meargă încasatorul la 2000 și ceva de case.
Dl. Primar Filip Andrei: Mai luam o mașină și tot rezolvăm. Cum este posibil să mături prin curte
și să pui cu lopata în tomberon? Sunt multe exemple de genul acesta.
Deci așa rămâne, pentru luna viitoare venim cu o propunere. Nu inventăm noi nimic nou.
Ce pun în tomberon, acela este costul.
V-am spus și mai devreme că o avem invitată pe doamna Oprea, care are calitatea de consilier
personal al primarului. Începand cu acest mandat m-am gândit să dăm o prioritate acestor accesări de
fonduri europene, atât pentru instituția primăriei, pentru Consiliul Local, cât și pentru cetățeni, și m-am
gândit să ne aplecăm mai mult asupra acestui subiect de accesare a fondurilor europene. Ni se pare că este
foarte simplu și de accesat aceste fonduri.
Pentru primarie am încercat în mandatele trecute să aducem aceste fonduri europene la nivel local.
N-am reușit, pe diferite considerente. De fiecare data v-am adus niște motivații că suntem într-o zonă
dezvoltată, București-Ilfov. Am zis să aducem lâgă noi o persoană care să ne ajute.
D-na Oprea întrunește toate aceste toate aceste calități și cum era și normal, trebuie periodic să
venim în fața dumneavoastră să lămurim niște aspecte, să vedem ce se poate face de aici înainte.
Dl. Paraschiv Nicolae :Dânsa să ne spună ce putem face.
D-na Oprea Mariana : M-am gândit să vă prezint două măsuri care sunt de interes general, una se
referă la activitățile neagricole pentru care se pot depune proiecte și până acum proiectele pe activitățile
neagricole s-au dovetit a fi și de succes. Când spun neagricol mă refer la tot ce înseamnă servicii. Si la
detaliu m-am gândit să vă prezint activitățile care ar putea fi în atenția dumneavoastră. Ele se prioritizează
funcție și de sfera de interes și de importanța pe care statul român o acordă acestora.
Activitățile de producție cum ar fi : fabricarea diverselor produse cum ar fi textilele, articolele de
marochinărie, fabricarea produselor chimice, farmaceutice. Toate detaliile acestea le puteti obține de la
mine, daca este cineva interesat. Vine la primărie într-o discuție de 10 minute vă pot oferi aceste detalii.
Este vorba și de activitățile meșteșugărești, de artizanat. Sunt oameni care au facut ceva bani cu
activitățile acestea.Cunosc pe cineva care a depus un proiect pe opinci de pielărie. Vă dau aceste informații
că poate cuiva i se aprinde un bec și depune un proiect pe ceva similar.
M-am gândit, bineînteles cu doamna secretar, la construirea și întreținerea unei clinici în comuna
Moara Vlăsiei, care să aibe, pe bani europeni, inclusiv dotările. Pentru mine așa personal, ar fi un câștig
extraordinar dacă aș putea să conving Primăria să se implice în treaba asta. Nu neapărat un proiect scris are
și succesul pe care îl așteptăm, adică este posibil să te ocupi, să faci și o cofinanțare și să te trezești că
proiectul tău nu este aprobat.
În principiu egibilitatea persoanelor care depun un proiect pe servicii, deci pe activități non agricole
este stabilită de Regulamentul European, preluat de toată documentația pe care AFIR-ul o promovează și
pot să vă spun că de fapt eligibil pentru servicii poate fi și un PFA, poate fi și o persoană fizică și persoană
juridică, însă succesul cel mai mare îl au asocierile. Se merge în toată Uniunea Europeană pe constituirea
cooperativelor, asocierilor. Noi ne temem de cuvântul cooperative, dar este la mare modă în Europa și
efiecient. Dacă pe această măsură referitoare la activități neagricole, și sunt sigură că v-am dat niște idei,
veniți la Primărie, voi fi foarte fericită să stăm de vorbă pe detalii.
Mai am o măsură despre care vreau să vă vorbesc și anume masura 4.1. Investiții în exploatația
agricolă. Măsura asta este dedicată și gândită de Uniunea Europeană pentru cei mai multi dintre fermieri,
Ea se referă la zootehnie sau legumicultură.
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Dl. Paraschiv Nicolae : Mai puțin cultura mare.
D-na Oprea Mariana : Exact. Poate fi și cultura mare, dar cu cofinanțare, În funcție de
dimensiunea suprafeței. Este o stratificare a solurilor de la până la…. Dacă vreți vi le pot spune de
la 8000 la 250 de souri este o sumă, poate să ajungă suma și până la un million de euro, adică este
în funție de marfa pe care o aveți dumneavoastră personal, de dimensiunea exploatației.
Rata de sprijin este 50 % sau 30% funcție de valoarea soului. Există o prioritizare a
activităților și a obiectivelor pe care o exploatație zootehnică sau legumicolă le poate prezenta și
anume: construcțiile destinate condiționării și procesării producției este cel mai bine avantajate
când este vorba de banii obținuți de la Uniunea Europeană, inclusiv cele referitoare la conservarea
produselor, adică depozitul.
Al doilea ar fi achiziționarea de mațini și utilaje, mijloace de transport, inclusiv cele
frigorifie, remorci, semiremorci.
A treia, înseamnă construcții destinate fermelor zootehnice și legumicole pentru
managementul gunoiului. Se pune mare accent pe treaba asta, vă auzeam vorbind mai devreme și
este foarte important.
Al patrulea, este acihiția de mașini și utilaje destinate exploatațiilor viticole. Tot ce
înseamnă vită de vie.
Instalații pentru irigații, este ceva nou apărut în noul PNDR, din 2020 în coace lumea a
început să se miște și până în 2027 va trebui să facem față acestei pretenții a uniunii europene. Să
ne apucam să gândim sisteme de irigații și să cerem bani.
Mai este ceva care pe mine m-a încântat și anume producția de electricitate. Există în țară
fermieri care au gândit pentru fermele lor construcția unor instalații care să producă electricitate.
Dacă cineva are o idee cum să obțină niște bani europeni, haideți să încercăm! Nu dumneavoastră
poate copii dumneavoastră, poate vecinii dumnravoastră.
Dl. Paraschiv Nicolae : Noi vrem să obținem, dar cineva trebuie să ne explice de unde.
D-na Oprea Mariana : O primă discuție o puteți avea cu mine și destul de la detaliu, din
păcate în Primărie nu există și nu cred că o să existe curând, nici la alte primării nu există, un
serviciu care să aibe architect, constructor, chimist, ca să putem redacta un proiect, să-l scriem și
să-l depunem la Agenție, trebuie să am eu in spate o echipă de specialiști. Tot eu trebuie să vă
îndrum la un consultant sau altul, sau chiar la GAL, există Grupul de Acțiune Locală care se ocupă
și el înclusiv de scrierea de proiecte. Putem lua legatura să ne sfătuim. De aia sunt eu aici ca să
intermediez inclusiv o discuție detaliată cu oamenii ăștia, inclusiv cu cei de la APIA
Dl. consilier Dumitrică Petre : Ne puteți spune la nivel de comună câți tineri au reușit
accesarea de fonduri europene?
D-na Oprea Mariana : Pe instalarea tinerilor fermieri au venit mai multi, dar 6 au reușit.
Cam puțini, dar oamenii de dezmedicesc greu și eu abia aștept să li se aprobe să primească prima
tranșă de bani că poate atunci să se mobilizeze.
Dl. viceprimar Cucu Florin : Mă intreba cineva aici care sunt cele 6 persoane, spre rușinea
mea le-am spus că nu știu
D-na Oprea Mariana : Dacă vine la mine am o listă, poate să vină. Au depus pe instalarea
tinerilor fermieri, pe agricultura.
Dl. viceprimar Cucu Florin : Chiar o să mă interez și o să vă transmit, uite că nu știu.
Nemaifiind si alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Niculae Marian
declară lucrările ședinței închise.
Proces-verbal încheiat azi 25.02.2022.
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