Aprobat
in sedinta Consiliului Local
din data de 05.03.2021
PROCES-VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Moara Vlasiei din data de 26.02.2021

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
Dumitrica Petre. La sedinta participa si membrii consiliului extins.
Doamna secretar general Dumitru Eugenia declara sedinta deschisa. Roaga domnii consilieri sa
faca propuneri pentru alegerea unui presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni.
Dl. Consilier Butusina Dan Eugen propune ca presedinte de sedinta pe dl. Consilier Barbu Costin.
Supusa la vot propunerea este aprobata cu 13 voturi “pentru” si o “abtinere”.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din 29.01.2021, care se aproba in unanimitate.
Se supune la vot si procesul verbal al sedintei “de indata” din data de 23.02.2021 care se aproba cu 11 voturi
“pentru”, se abtin cei care nu au fost prezenti, d-nii consilieri: Dumitrica Petre, Purcaru Gheorghe, Purcaru
Cristian si Enache Gavril.
Dl. Presedinte de sedinta Barbu Costin da citire ordinii de zi a sedintei :
1.
Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Moara
Vlasiei pentru urmatoarele trei luni (februarie 2021- aprilie 2021).
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei .
2.
Proiect de hotărâre privind insusirea ofertei DAC ARCHITECTURE S.R.L. pentru vanzarea
imobilului constructie, situat in intravilanul comunei Moara Vlasiei, Sos. Eroilor nr. 138A, judetul Ilfov.
Iniţiator: Comisia pentru activitati financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea
lucrarilor publice si de gospodarire comunala, privatizare, servicii.
3.
Raportul primarului privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ
teritoriale, comuna Moara Vlasiei, pe anul 2020.
4.
Diverse:
a) Discutarea cererii nr. 6923/22.02.2021 a S.C. Petrus Expres SRL prin care solicita eliberarea acordului
de functionare.
b) Discutarea cererii nr. 6932/22.02.202 a S.C. Grand Bisniss SRL prin care solicita eliberarea acordului de
functionare.
-Intrebari si interpelari
Dl. Primar Filip Andrei cere permisiunea consilierilor locali de a retrage punctul nr. 2 al ordinii de
zi, deoarece intre timp s-a primit si Raportul de evaluare realizat pentru imobilul constructie din Sos. Eroilor
nr. 138A, judetul Ilfov, si sa fie introdus “Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate,
a raportului de evaluare si constituirea comisiei de negociere in vederea cumpararii constructiei situata in
comuna Moara Vlasiei, Sos. Eroilor nr. 138 A, judetul Ilfov”, iar punctul nr. 3 (raportul primarului) sa
devina punctul nr. 4 , la punctul 3 fiind introdus “Proiectul de hotarare privind admiterea vanzarii imobilului
– casa de locuit P+1 construita de catre domnul ANCA GHEORGHE pe teren atribuit de Consiliul local al
comunei Moara Vlasiei in conditiile Legii nr. 15/2003 si transferul dreptului de folosinta gratuita pe durata
existentei constructiei a terenului identificat cu NC 50748, sat Moara Vlasiei, str. Busteni nr. 1”
La punctul “Diverse” doreste sa se ia in discutie cererea pentru atribuirea unui loc de casa in baza Legii nr.
15/2003 domnului Danci Victor. De asemenea, mai este de luat in discutie si cererea Preotului Dobre
Orlando, o sa va spun la momentul respectiv. Tot la “Diverse”, cu permisiunea dumneavoastra as dori sa
discutam ceva si despre proiectul de buget pentru anul in curs, am schitat cateva lucruri in acest buget, nu
este finalizat pentru ca inca nu avem toate datele pentru al pune in dezbatere publica, nefiind aprobat bugetul
statului nu stim ce ne vine de la Trezorerie, de la Consiliul Judetean Ilfov, facem o discutie preliminara.
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Supusa la vot, ordinea de zi este aprobata in unanimitate de voturi cu votul “pentru” a 14 consilieri
din totalul de 14 consilieri prezenti, inclusiv cu propunerile facute de Dl. Primar Filip Andrei.
Deoarece punctul nr. 1 al ordinii de zi “Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta
al Consiliului Local al comunei Moara Vlasiei pentru urmatoarele trei luni (februarie 2021- aprilie 2021)”
s-a realizat, se trece la discutarea punctului nr. 2 al ordinii de zi : “Proiect de hotarare privind aprobarea
studiului de oportunitate, a raportului de evaluare si constituirea comisiei de negociere in vederea
cumpararii constructiei situata in comuna Moara Vlasiei, Sos. Eroilor nr. 138 A, judetul Ilfov”.
Initiator: Comisia pentru administraţie publică locala, administrarea domeniului public și privat al
comunei, apărarea ordinii publice, muncă și protecție socială, protecția copiilor.
Dl. Primar Filip Andrei: Litigiul in care ne aflam,legat de aceasta constructie, inca nu s-a finalizat,
pe data de 17.02.2021 am avut termen in acest dosar si daca s-a venit cu aceasta oferta am zis sa amanam,
sa venim cu un proiect in fata consiliului si daca sunteti de acord, sa stingem acest litigiu.
S-au facut niste lucrari la aceasta cladire, personal nici eu nu am fost inauntru sa vad ce este, dar
avem niste inscrisuri (facturi, contracte de materiale, manopera) si aceasta reabilitare a cladirii se adauga si
pretul de licitatie, rezultand suma de 170.200 lei fara TVA (35.000 de euro), conform studiului de evaluare
comandat de Primarie si realizat de o firma autorizata ANEVAR.
Noi intotdeauna am avut contestari in legatura cu costul lucrarilor pe care le facem. Daca aceasta
cladire valoreaza suma aceasta, cumva unii nu ne mai contesta, nu ar mai avea argumente. Eu nu sunt
initiatorul acestui proiect, eu va punctez doar faptul ca avem oferta din partea acestei societati, oferta
legitima si opinia mea personala este ca trebuie terminat cu scandalul asta etern, trebuie sa gasim aceasta
formula de compromis si sa depasim acest blocaj. Finalitatea ar fi urmatoarea :ori terenul va insoti cladirea,
ori cladirea trebuie sa plece de pe teren. In ambele situatii deznodamantul nu va fi unul corect pentru nici
unul dintre noi. E o cladire, un lucru bine facut care trebuie sa foloseasca cetatenilor comunitatii.
Dumneavoastra sunteti suverani in orice decizie ati lua si nu vreau sa va influientez. Va ascult parerile si
nu numai a consilierilor membrii ai Consiliului local, ci si a membrilor consiliului largit, in final cu totii
reprezentam vocea cetatenilor.
Se fac inscrieri la cuvant: Dl.Paraschiv Nicolae, Dl. consilier Matei Cristian
Domnul Paraschiv Nicolae, membru consiliu largit: Aceasta oferta trebuia sa vina mult mai demult,
se stingea litigiul, treaba a fost incurcata de la inceput. Eu am trecut pe acolo, lucrarea este de anvergura.
Dl. Consilier Matei Cristian: Este oportun din punct de vedere financiar sa dam 35-40.000 de euro
cu TVA pe o cladire, de ce nu lasam instant sa-si faca treaba, castiga, nu castiga, sunt multi bani.
Dl. Primar Filip Andrei: Pot sa va raspund. Noi aici la Consiliul Local cand vizam interesul
comunitatii nu ne gandim numai la costuri. Un serviciu pus in slujba cetateanului costa. Noi nu
achizitionam pentru a amortiza cheltuiala, noi am plecat pentru a gasi solutii pentru serviciile catre cetateni,
pentru batrani CEC-u si Posta sunt foarte importante. Daca atata costa, nu am facut-o noi.
Luind in considerare contractul de concesiune, respectiva firma concesionara nu putea sa
desfasoare alte activitati acolo decat exact ce ati spus si dumneavoastra.
Dl. Primar Filip Andrei: Vreau sa trecem peste, vreau sa ne uitam catre viitor. Comunitatea nu
trebuie sa resimta carentele, animozitatile, rezultatele in urma activitatii noastre.
Dl. Consilier Matei Cristian: Eu va inteleg, data fiind relatia mea de prietenie arhicunoscuta cu
proprietarul firmei, dl. Miron, o sa votez impotriva.
Dl. Primar Filip Andrei: Dumneavoastra faceti cum va discteaza constiinta.
Dl. Viceprimar Cucu Florin: Eu as zice ca ar fi un lucru bun ca dl. Matei sa faca parte din comisia
de negociere pentru a obtine un pret mai scazut.
Dl. Consilier Matei Cristian: Refuza propunerea facuta de dl. Viceprimar Cucu Florin pentru ca,
nu este buna chestia asta din punct de vedere legal, intram intr-un conflict de interese, cum au mai intrat si
altii.
Dl. consilier Dumitru Viorel : Prietenia este un conflict de interese?
Dl. Consilier Matei Cristian: Este o chestie imorala.
Se fac propuneri pentru comisia de negociere. Trebuie sa faca parte patru consilieri locali, un
presedinte si doua persoane din aparatul de specialitate al primarului.
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Dl.Viceprimar Cucu Florin: avand in vedere problemele pe care le am asupra aspectului
incompatibilitatii nu as dori sa fac parte din comisia asta.
Domnul presedinte de sedinta Barbu Costin este de perere, ca pentru transparenta, ar fi bina sa faca
parte cate un consilier din fiecare partid.
Dl. Consilier Boiteanu Daniel : Logic ar fi cei care se ocupa din comisia respectiva care si-au dat
niste avize, aceia trebuie sa faca parte.
D. consilier Dumitru Viorel: Pentru ca nu fug de reponsabilitate va rog sa ma treceti acolo –
Presedinte.
Dl. Consilier Niculae Marian:Avand in vedere ca am fost si la sedinta cealalta, pot sa particip.
Se mai inscriu in comisia de negociere dl. Consilier Paliciuc Cristian Sorin, dl. Consilier Trifu Ionel
si dl. Butusina Dan Eugen.
Domnul presedinte de sedinta Barbu Costin supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea
studiului de oportunitate, a raportului de evaluare si constituirea comisiei de negociere in vederea
cumpararii constructiei situata in comuna Moara Vlasiei, Sos. Eroilor nr. 138 A, judetul Ilfov, pe articole:
- Pentru studiul de oportunitate : se obtin 11 voturi “pentru” , 2 “abtineri” dl. Boiteanu Daniel si dl
Enache Gavril, “impotriva” dl. Matei Cristian.
- Pentru constituirea comisiei de negociere, se aproba cu 9 voturi “pentru” si 5 “abtineri”(cei care
fac parte din comisia de negociere).
- Pentru raportul de evaluare: se obtin 11 voturi “pentru” , 2 “abtineri” dl. Boiteanu Daniel si dl
Enache Gavril, “impotriva” dl. Matei Cristian.
Se supune la vot proiectul de hotarare in intregime si se aproba cu 11 voturi “pentru”, 2 “abtineri”
dl. Boiteanu Daniel si dl Enache Gavril “impotriva” dl. Matei Cristian.
Se trece la discutarea proiectului de hotarare privind admiterea vanzarii imobilului – casa de locuit
P+1 construita de catre domnul ANCA GHEORGHE pe teren atribuit de Consiliul local al comunei Moara
Vlasiei in conditiile Legii nr. 15/2003 si transferul dreptului de folosinta gratuita pe durata existentei
constructiei a terenului identificat cu NC 50748, sat Moara Vlasiei, str. Busteni nr. 1.
Dl. Primar Filip Andrei: Va propunem sa hotarati daca sunteti de acord cu aprobarea vanzarii
imobilului construit de catre domnul Anca Gheorghe in baza autorizatiei de constructie nr.40/2016, pe
terenul in folosinta gratuita si se propune sa aprobati ca instrainarea imobilului locuinta sa se faca catre
numita Lastun Ana Maria-Mihaela nascuta in 21.09.1999, in Bucuresti, sector 4, cu domiciliul in comuna
Moara Vlasiei, str. Busteni nr. 1, judetul Ilfov.
Am inteles ca ati dezbatut in sedinta trecuta, eu nu am fost, si ati considerat ca este oportun sa se
faca aceasta vanzare, trebuie sa iasa omul din combinatia asta cu fosta sotie si conditia ar fi fost, in urma
dezbaterii, sa se faca tot de catre un tanar, care corespunde din punct de vedere legal si sa fie indreptatit sa
primeasca acest teren. Acest tanar va cumpara aceasta constructie si va primi in folosinta gratuita de la
Consiliul Local acest teren. Domnisoara respectiva a depus la primarie un set de documente, are domiciliul
in comuna Moara Vlasiei, a dat declaratie care arata ca nu are propriatati, parinti dumneaiei au dat la randul
lor declaratie ca nu au sa-i puna la dispozitie teren. Deci din punct de vedere al Legii 15/2003, corespunde
legal de a primi in folosinta acest loc, care automat insoteste constructia.
Doamna secretar general Dumitru Eugenia : Derogarea ar fi continuitatea fata de descendenti.
Dl. Primar Filip Andrei: Apartenenta inainte de 1990.
Nefiind inscrieri la cuvant, domnul presedinte de sedinta Barbu Costin supune la vot proiectul de
hotarare privind admiterea vanzarii imobilului – casa de locuit P+1 construita de catre domnul ANCA
GHEORGHE pe teren atribuit de Consiliul local al comunei Moara Vlasiei in conditiile Legii nr. 15/2003
si transferul dreptului de folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a terenului identificat cu NC
50748, sat Moara Vlasiei, str. Busteni nr. 1, care se aproba in unanimitate de voturi, cu votul de 14 consilieri
prezenti din totalul de 15 consilieri in functie.
Dl. Primar Filip Andrei prezinta Consiliului Local Raportul privind starea economica, sociala si de
mediu a unitatii administrativ teritoriale al comunei Moara Vlasiei.
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Acest raport ofera celor care au curiozitatea sa-l parcurga, ofera un mediu cat mai clar cum s-au
folosit resursele, cu problematica cu care ne-am confruntat atat Primarul, Consiliul local, cat si
compartimentele, birourile si serviciile din primarie. Se da citire raportului mentionat mai sus.
Dl consilier Boiteanu Daniel: Am vorbit si cu Doamna secretar inainte de sedinta, a murit la noi
acolo in zona, mama lui Zafiu.
Dl. Primar Filip Andrei: stiu a fost la Primarie. Noi avem aprobat un ajutor de urgenta pe care il
preluam pentru persoanele fara venit. Se face cerere, se da un ajutor de pana la 1500 de lei, care se motiveaza
prin documente justificative. De asemenea, trebuie sa dovedeasca faptul ca persoana decedata nu a avut
venituri. Cunostem situatia aceasta,acum vreo 3-4 luni a venit nepoata la Primarie sa-i faca un ajutor, am
trimis-o la Compartimentul asistenta sociala sa fac demersuri, dar persoanelor respective de multe ori i se
pare greoi sa faca demersurile. Cunoastem situatia, este rezolvata, m-a sunat isi ia tot cei trebuie pe datorie
si apoi noi îi dam banii.
Se trece la discutarea punctului Diverse.
Dl. Primar Filip Andrei: Avem cererea domnului Petrus Express SRL, cu sediul social in comuna
Moara Vlasiei,str. Garii nr. 20, care solicita acordul de functionare pentru baruri si alte activitati de servire
a bauturilor, Cod CAEN 5630.
Doamna secretar general Dumitru Eugenia: este vorba de bufetul din centrul comunei, a lui
Americanii.
Dl. Primar Filip Andrei: Avem un specialist care face un raport pe linie de incendii si securitate.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate.
Se trece la discutarea cererii lui SC Grant Business SRL, cu sediul social in localitatea Bucuresti,
str. Trifoistei nr. 28, care solicita acordul de functionare pentru baruri si alte activitati de servire al
bauturilor, si baruri si alte activitati de servire a bauturilor, cod CAEN 5630.
Doamna secretar general Dumitru Eugenia: Tot in centru langa Apa si canal Ilfov. La fel, se repeat
aceiasi procedura. Deocamdata nu si-a deschis.
Dl. Primar Filip Andrei: Nu le dam fara avizul ISU de specialitate, luam toate masurile. Se supune
la vot si se aproba in unanimitate.
Mergem mai departe la Diverse, ca si punct distinct discutam cererea domnului Danci Victor, care
solicita atribuirea unui loc de casa in baza Legii nr. 15/2003. Este un cetetean al comunei care inainte de
anii 1990 a locuit in Ferma Vlasia impreuna cu familia. Locuind in Vlasia s-a atasat de un nene de pe strada
Notarului, ca si cum ar fi facut parte din familie. A avut grija de el inainte de revolutie si imediat dupa anii
1990 acest domn ia dat cu acte (clauza de intretinere), atat casa cat si terenul la camp. Acum nu a fost in
1988 aici, a fost in 1990-1991. E greu sa inteleaga ca nu este om al comunitatii. Din 1992 are rol agricol.
Dumnealui doreste pentru baiat un loc de casa in Cartierul Tineretului. Sunteti de acord sa facem o derogare
pentru baiatul dumnealui?
Se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi.
Dl. Primar Filip Andrei: Tot referitor la locurile de casa, dumneavoastra il cunoasteti pe parintele
Dobre Orlando. In urma cu cativa ani, cand am inceput sa dam in folosinta locuri de casa, parintele Dobre
si-a prezentat intentia de asi construi o casa in Cartierul Tineretului. A mers cu Dl. Viceprimar atuncea,
i-am bornat un loc de casa, i l-am dat si avea intentia sa-si faca casa. Atunci nu putea pe Legea nr. 15/2003
sa primeasca prin prisma faptului ca dumnealui avea un apartament la Bucuresti.
Orice preot trebuie sa locuiasca pe raza comunei si trebuie sa gasim solutii in acest sens. Nu a mai
reusit sa construiasca. I s-au schimbat oarecum prioritatile
Acum de cativa ani, nu a renuntat de la gandul de asi face o casa si a existat oportunitatea din partea
socrilor sa îi ajute ca familie, sa inceapa constructia unei case si au gasit un teren pe langa parc, pe acolo,
si au inceput constructia unei locuinte, un duplex, unde sa locuiasca intr-o parte parintele cu familia si in
cealalta socrii. Toata aceasta investitie facandu-se pe finantare din partea socrilor.
In concluzie, nu stiu ce probleme au aparut si varianta este ca a cazut aceasta varianta. Dumnealui
solicita intelegere din partea Consiliului local si a venit cu rugamintea daca putem sa-i acordam acel loc de
casa, pe care inca nu l-am dat la nimeni. Intamplarea a facut ca acel loc de casa sa fie in discutie acum. De
partea legala ar putea sa ne spuna doamna secretar ce forma avem, pentru ca nu se poate pe baza Legii nr.
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15/2003 pentru ca nu intruneste conditiile, dar dumnealui este un specialist de pe raza comunei, ca si un
cadru didactic, ca si un medic, iar noi trebuie sa gasim o varianta prin care sa spijinim aceaste persoane de
care avem nevoie pe raza localitatii. Acolo unde sta – casa parohiala -este casa de serviciu. Acolo trebuie
sa platesti o chirie. Fiecare om in viata isi doreste sa faca ceva. Dumnealui a avut un moment de cumpana.
Niciodata nu o sa vin in fata dumneavoastra cu probleme personale, daca avem solicitari de la
oameni de specialitate, trebuie sa gasim o modalitate.
Doamna secretar general Dumitru Eugenia: Ma gandeam la varianta pe care am mai discutat-o aici,
din locurile acelea facandu-le un inventar, sa punem 2-3 locuri deoparte vis-s-vis de rezolvarea acestor
probleme.
Dl viceprimar Cucu Florin: Am mai discutat problema referitor la specialisti. Vine, bun, dar trebuie
ca un numar de ani sa practice in comuna, sa-i conditionam.
Domnul consilier Dumitru Viorel : sunt ruda cu parintele si o sa ma abtin.
Dl. Primar Filip Andrei: Sunteti de acord sa gasim o modalitate prin care sa-i atribuim parintelui
Dobre un loc de casa in Cartierul Tineretului, desi dumnealui nu intruneste conditiile legale pentru a obtine
un loc de casa pe Legea 15/2003?
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi ”pentru” si o “abtinere” dl. consilier Dumitru Viorel.
Dl. Primar Filip Andrei: La final v-as spune cateva lucruri despre bugetul pe care, in principiu l-as
propune in dezbatere, desi este prea devreme, nu avem niste estimari ale resurselor finaciare pe care le vom
avea la dispozitie. Eu am intocmit, impreuna cu compartimentul de specialitate, un buget bazat pe resursele
anilor anteriori si am prognozat pentru anul acesta un buget de 18.200.457 lei, care preconizam ca vom
avea ca finantare:
•
1.933.424 (2.500.000) lei
taxe si impozite locale
•
8.002.934 lei
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
•
2.657.000 lei sume defalcate din TVA pentru si sustinerea persoanelor cu handicap si sustinerea
invatamantului
•
3.540.523 lei ( excedentul anului 2019 disponibilitati)
•
sper ca vom avea si sume din contracte asociere de la Consiliul Judetean Ilfov in 150.000 lei
Total 18.200.457 lei
Proiectul bugetului local la partea de cheltuieli estimam dupa cum urmeaza :
18.200.457 LEI
- 11.940.000 lei – sectiune de functionare
- 6.260.457 lei – sectiunea de dezvoltare
•
Salarii 4.500.000 lei
•
Cheltuieli materiale 5.900.000 lei
•
Subventii hrana gradinita 200.000 lei
•
Transferuri asociatii de dezvoltare (STB, ACI) 140.000 lei
•
Asistenta sociala 1.050.000 lei (indemnizati persoane cu handicap, ajutoare de urgenta, sustinerea
tinerilor casatoriti, sustinerea natalitati)
•
Asociatii si fundatii 50.000 lei ( sustinerea sportului, sustinerea cultelor )
•
Burse scolare 100.000 lei
•
Investitii buget local 5.760.457 lei
•
Imprumut Codrii Vlasiei 500.000 lei
Avand in vedere situatia economica internationala si nationala, nu stiu ce resurse avem anul acesta
si vreau sa fim oarecum precauti si sa ne limitam la niste lucruri pe care sa le facem, lucrari in continuare,
sau lucrari mai mici pe care putem sa le incepem si sa le si finalizam.
Ca lucrari in continuare, din lista de investitii, avem constructia de la ISU cu un buget de 500.000
de lei, dintre care avem 250.000 lei pentru instalatii si 250.000 lei pentru amenajare exterior, parcari si tot
ce trebuie, un buget indestulator pentru a finaliza aceasta cladire.
Se propune o achizitie de containere pentru arhiva de 40.000 lei, achizitia cladirii Inforural de care
am vorbit 200.000 lei, in fiecare an am avut achizitie de tanplarie PVC 160.000 lei, am achizionat unde am
avut nevoie, la scoala etc.
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Vom achizitiona programe informatice 100.000 lei, server 50.000 lei, achizitie echipamente IT
20.000 lei. Exista propunerea sa achizitionam o vidanja mai mare 7-8 mc si exista propunerea ca in zonele
unde lipseste cu desavarsire canalizarea, sa putem sprijini la un tarif mai dulce cu efectuarea serviciilor de
vidanjare, repet doar acolo unde nu exista canalizare. Oricum o vidanja performanta ne trebuie.
Reabilitara fantani comuna 60.000 lei. La sala de sport competitionala 500.000 lei pentru lucrari de
instalatii (250.000 lei) si lucrari de compartimentare si tamplarie (250.000 lei). De asemenea, constructie
casa parohiala 160.000 lei, avem bani bugetati de anul trecut nu am consumat un leu, sau facut niste
cheltuieli, cladirea s-a ridicat dar nu s-a platit nimic, mai avem un obiectiv- constructia bisericii de la
Pascani, avem proiect, avem binecuvantarea pentru proiect si pentru constructie si asteapta cand ȋi chemam
sa vina aici cu un sobor de preoti, mitropolitul de zona, sa punem piatra de temelie ca sa putem angaja
constructia in continuare. Pentru acest obiectiv propun o finantare in jur de 1.000.000 lei.
La drumuri avem reabilitare strazi 500.000 lei, lucrari de amenajare alei pietonale str. Calea
Bucuresti si strada Linia Teilor 400.000 lei, un buget pe care de doi ani il tot plimbam in cadrul bugetului.
Referitor la utilitati am vorbit chiar astazi cu directorul de la Apa-Canal Ilfov s-a terminat licitatie,
s-au mai facut niste informari. Au ramas doua firme: firma POR si firma Aquatot, una dintre ele va castiga
licitatia si se va apuca de executie, avand in vedere ca finantarea o avem, sunt 260 de mii de euro, la
dispozitia proiectului judetean de apa-canal, bani europeni. Se va face peste tot. La Moara Vlasiei avem
alocati 16,5 milioane euro. Ar trebui sa stiti ca in cartierul nou este canalizare, mai trebuie o statie de
canalizare sa o urce la deal.
Avem, achizitie statii de autobuz 100.000 lei, studii pentru reparatii strazi 54.000 lei, studiu de
oportunitate privind gestionarea si tratarea deseurilor 54.000 lei. S-au apucat efectiv de lucru pe treaba asta
si dupa ce ne prezinta proiectul vom avea o imagine clara a ceea ce ar trebui sa facem acolo, sa ne apucam
efectiv de constructie, de platforma asta pe care preconizam sa o construim in spatele combinatului unde
avem teren, trebuie sa bugetam la vremea respectiva si utilaje, cateva miliarde 2, 3, 4, sa vedem cat iese
din acest studiu. Eu cred ca o sa si terminam, pana la sfarsitul anului sa fie betonata. Nu este o investitie
foarte complicate, trebuie sa facem sa fie functionala aceasta rampa de compost.
Avem beciul de desubtul constructiei in care ne aflam, la beciul domnesc de aici, va trebui sa-l
reabilitam si sa estimam un buget si pentru el.
Dl. Consilier Boiteanu Daniel: ati zis ca colectati anul acesta la impozite si taxe locale, daca anul
trecut era de 1.800 lei, estimati anul acesta la doua milioane si ceva. Cresc taxele?
Dl. Primar Filip Andrei:Nu, estimam o mai buna colectare si speram prin impulsionarea cetatenilor
si societatilor prin corespondenta, somatii, executari sa scoatem odata banii pe care i-am virat anul trecut,
sa avem un grad de colectare mai mare, asta ne propunem, este o estimare.
Dl. Boiteanu Nicolae: Pentru pensionari mai este gratuitate la STB. A fost cineva care a spus ca
s-au luat controlorii de ei. Pe Ilfov vorbesc, nu Bucuresti.
Dl. Primar Filip Andrei: este o intreaga nebunie legat de finantarea asta a STB-ului al Asociatiei
Bucuresti-Ilfov, eu inteleg ca nu mai este acum gratuitate la pensionari, un abonament costa foarte putin.
Dl. Consilier Boiteanu Daniel: Ce rata avem acum legat de copii?
Dl. Primar Filip Andrei: Avem 3,57 rata de incidenta, in conditiile in care erea putin peste 2 acum
doua zile.
Dl. Primar Filip Andrei: Vreau sa va informez legat de spitale, ca am depus la Compania Nationala
de Investitii o solicitare, ni s-a publicat oficiat ca este in lista scurta de studiu, speram sa se aprobe aceasta
finantare pentru constructia unui dispensar, sa inlocuim dispensarul de la Moara cu o cladire noua care sa
corespunda standardelor actuale si aceasta constructie va fi in spatele dispensarului actual cu o parcare mare
in fata, sau vom gasi un crestin sa ne ajute cu un loc situat pe drumul judetean si rezolvam problema, ca sa
ne ramana si constructia respectiva.
Daca mai aveti idei, va ganditi in wekend-ul acesta, luni dimineata, in calitate de consilieri, poate
veniti cu niste amendamente “ar fi oportun sa bugetam ceva de genul ..…” .cu mare drag o sa introducem.
Eu zic ca ar trebui sa ardem niste etape si proiectul de buget sa il afisam, pentru ca de la data afisarii trebuie
sa treaca 30 de zile de dezbatere publica si apoi sa aprobam, ca sa lucram pe el.
Dl. Boiteanu Nicolae: Dispensarul pe care il construim va avea si medici de specialitate :
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Dl. Primar Filip Andrei: sunt aceiasi medici sau altii, nu avem competente in acest domeniu.
Nemaifiind si alte probleme pe ordinea de zi, domnul presedinte de sedinta Barbu Costin declara
lucrarile sedintei inchise.
Proces-verbal incheiat azi 26.02.2021.
PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,

Barbu Costin

Dumitru Eugenia
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