Aprobat
in sedinta Consiliului Local
din data de 31.05.2022
PROCES-VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Moara Vlăsiei din data de 28.04.2022
Ședinta are loc la Casa Alba din comuna Moara Vlasiei, Sos. Unirii nr. 162, judetul Ilfov, orele
18,00. La sedinta sunt prezenti un numar de 14 consilieri locali, lipsește dl. Consilier Matei Cristian. La
ședință participă și consilieri ai consiliului extins.
Doamna secretar general Dumitru Eugeni, explică devansarea cu o zi a ședinței și declară ședinta
deschisă.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Niculae Marian pentru a treia lună consecutiv.
Doamna secretar Dumitru Eugenia supune aprobarii Consiliului local procesul-verbal al sedinței
ordinare din data de 08.04.2022, supus la vot se aproba in unanimitate de voturi.
Dl. Presedinte de sedinta Niculae Marian, da citire ordinii de zi a ședintei :
1. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
2. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I.)
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei
Moara Vlăsiei pentru trimestrul 1 2022.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
4. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al
comunei Moara Vlasiei pentru o perioada de trei luni (mai – iulie 2022).
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
5. Diverse.
a) Intrebari și interpelari.
Dl. Primar Filip Andrei : La punctul Diverse doresc sa discutăm despre proiectul privind
salubrizarea comunei și să purtăm o discuție privind oportunitatea concesionării ,, Magazinului sătesc,, de
la Pașcani.
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 : Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate
speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.
Dl. Primar Filip Andrei : prezintă proiectul de hotărâre.
Nefiind inscrieri la cuvânt, Dl președinte de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre privind
acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public BucureștiIlfov, care se aprobă cu votul a 14 consilieri ,,pentru,, din totalul de 14 consilieri în funcție.
Se trece la punctul nr. 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I.).
Dl. Primar Filip Andrei : prezinta proiectul de hotarâre. Se da citire hotărârii.
Nefiind inscrieri la cuvânt, Dl președinte de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre privind
acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a
Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I.), care se aprobă cu votul a 14 consilieri ,,pentru,, din totalul de 14 consilieri
în funcție.
Se trece la punctul nr. 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie
al bugetului local al comunei Moara Vlăsiei pentru trimestrul 1 2022.
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Dl. Primar Filip Andrei : In executia bugetara privind veniturile si cheltuielile s-au respectat
principiile si regulile bugetare: principiul universalitatii - veniturile si cheltuielile s-au inclus in buget in
totalitate, iar veniturile nu au fost afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, principiul publicitatii publicarea in presa locala si la sediul administratiei publice locale a contului anual de executie al
bugetului local și principiul echilibrului – cheltuielile bugetului local au fost acoperite integral din
veniturile incasate
Prezentam conturile de executie bugetara la data de 31.03.2022:
VENITURI:
Avand in vedere bugetul aprobat pe anul 2022 pana la finele trimestrul I, atat venituri cat si
cheltuielile se prezinta in executie dupa cum urmeaza :
Nr.crt Denumire indicator
Prevederi
Incasari realizate
%
bugetare Trim I
Trim I 2022
2022
1
Venituri totale,
7514280
4402312,02
59
din care :
2
Cote si Sume defalcate din
4949824
3225311,03
65
T.V.A
CHELTUIELI:
Cheltuielile bugetare au fost dimensionate si structurate avand in vedere asigurarea functionalitatii
tuturor sectoarelor bugetare si in functie de prioritati pentru finantarea unor actiuni si proiecte derulate in
interesul comunitatii locale, respectandu-se principiul bunei gestiuni financiare.
Platile au fost efectuate in limita creditelor bugetare, pe destinatiile stabilite, respectandu-se reglementarile
Legii 500/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor.
Sumele aprobate la partea de cheltuieli, prin buget, in cadrul carora s-au angajat, ordonantat, si lichidat plati
au reprezentat limite maxime care nu pot fi depasite. Angajarea cheltuielilor din buget s-au facut numai in
limita creditelor bugetare aprobate.
Capitolul 51.02 " Autoritati publice si actiuni externe "
Articol bugetar
10.01.01
10.01.12
10.01.17
10.02.06
10.03.07
20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01.05
20.01.06
20.01.07
20.01.08
20.01.09

Credite bugetare
MARTIE 2022
450.000, 00
40.000, 00
24.000, 00
53.000, 00
15.000, 00
11.000, 00
8.000, 00
150.000, 00
4.000, 00
97.000, 00
60.000, 00
3.000, 00
60.000, 00
150.000, 00

Plati efectuate la data
de 31 martie 2022
423.177, 00
33.786, 00
6.190, 00
0, 00
9.594, 00
8.166, 00
3.615, 44
148.721, 63
3.617, 23
67.225, 85
9.805, 06
1.619, 59
33.476, 57
110.115, 04
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20.01.30
20.02.00
20.05.30
20.13.00
20.30.30
55.02.04
71.01.01
71.01.02
71.01.30
72.01.01

450.030, 00
50.000, 00
25.000, 00
72.000, 00
70.000, 00
100.000, 00
40.000, 00
73.250, 00
37.000, 00
1.360.000, 00

199.172, 36
0, 00
24.655, 34
0, 00
62.404, 50
0, 00
0, 00
62.915, 16
8.622, 74
0, 00

Capitolul 54.02 " Alte servicii publice generale "
Articol bugetar
10.01.01
10.01.17
10.02.06
10.03.07
20.01.07
20.01.30
20.13.00

Credite bugetare
MARTIE 2022
45.000, 00
6.000, 00
5.000, 00
2.000, 00
1.000, 00
500, 00
6.000, 00

Plati efectuate la data
de 31 martie 2022
43.552, 00
919, 00
0, 00
1.000, 00
300, 06
0, 00
0, 00

Capitolul 61.02 " Ordine publica si siguranta nationala "
Credite bugetare
Articol bugetar
MARTIE 2022

Plati efectuate la data
de 31 martie 2022

10.01.01
10.02.02
10.02.06
10.03.07
20.01.09
20.01.30
20.13.00

95.000, 00
18.000, 00
9.000, 00
4.000, 00
5.500, 00
1.000, 00
12.000, 00

79.777, 00
4.480, 00
0, 00
1.572, 00
865, 20
0, 00
0, 00

Articol bugetar

Credite bugetare
MARTIE 2022

Plati efectuate la data
de 31 martie 2022

10.01.01
10.01.17
10.02.06
10.03.07
20.01.01
20.01.02

205.000, 00
20.000, 00
63.000, 00
5.000, 00
23000
99790

177.177, 00
5.476, 00
0, 00
4.102, 00
6409.5
16816.78

Capitolul 65.02 " Invatamant "
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20.01.03
20.01.04
20.01.07
20.01.08
20.01.09
20.01.30
20.02.00
20.05.30
40.30.00
57.02.01
59.01.00

135000
4000
39000
68720
47810
112470
20000
23000
80000
15000
50000

111884.06
1528.4
26128
63337.27
32227.57
102289.96
0, 00
3407
52569.36
4678
7.500, 00

71.01.01

160000

0, 00

71.01.30

100000

0, 00

Articol bugetar

Credite bugetare
MARTIE 2022

Plati efectuate la data
de 31 martie 2022

71.01.30

36.000, 00

0, 00

Capitolul 66.02 " Sanatate "

Capitolul 67.02 " Cultura, recreere si religie "
Credite bugetare
Articol bugetar
MARTIE 2022
20.01.09
20.01.30
20.02.00
59.12.00
71.01.01

25.000, 00
120000,00
40.000, 00
20.000, 00
370000,00

Plati efectuate la data
de 31 martie 2022
523, 36
54950,63
5.584, 40
0, 00
176.213, 32

Capitolul 68.02 " Asigurari si asistenta sociala "
Articol bugetar
10.01.01
10.01.17
10.02.06
10.03.07
20.01.07
20.13.00
57.02.01

Credite bugetare
MARTIE 2022

Plati efectuate la data
de 31 martie 2022

300.000, 00
36.000, 00
51.000, 00
12.000, 00
25.000, 00
18.000, 00
308.000, 00

287.577, 00
6.246, 00
0, 00
6.614, 00
14.826, 84
0, 00
272.210, 00
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Capitolul 70.02 " Locuinte, servicii si dezvoltare publica "
Credite bugetare
MARTIE 2022

Plati efectuate la data
de 31 martie 2022

80.000, 00
10.000, 00
105000,00
500.000, 00
30.000, 00

76.003, 12
2.535, 94
25882,18
38.741, 16
0, 00

Credite bugetare
MARTIE 2022

Plati efectuate la data
de 31 martie 2022

25.000, 00
200.000, 00
10.000, 00
80.000, 00
90.000, 00

0, 00
4.706, 92
0, 00
0, 00
85.447, 95

Capitolul 84.02 " Transporturi, drumuri si poduri "
Credite bugetare
Articol bugetar
MARTIE 2022

Plati efectuate la data
de 31 martie 2022

Articol bugetar
20.01.03
20.01.09
20.01.30
71.01.01
71.01.30

Capitolul 74.02 " Protectia mediului "
Articol bugetar
20.01.04
20.01.30
20.05.30
55.02.01
71.01.02

20.01.07
20.01.30
55.02.01
71.01.30

150.000, 00
90.000, 00
10.000, 00
55.000, 00

59.446, 94
413, 05
0, 00
0, 00

Nefiind inscrieri la cuvânt, Dl președinte de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Moara Vlăsiei pentru trimestrul 1 2022, care
se aproba cu 13 voturi ,,pentru,, și o ,,abținere,, dl. Consilier Boițeanu Daniel.
Se trece la punctul nr. 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de
sedinta al Consiliului Local al comunei Moara Vlasiei pentru o perioada de trei luni (mai – iulie 2022).
Dl. consilier Cucu Florin propune președință de ședință pe dl. Consilier Dumitru Viorel.
Dl. președinte de ședință Niculae Marian supune aprobării propunerea ca dl. Consilier Dumitru
Viorel să fie președinte de sedinta al Consiliului Local al comunei Moara Vlasiei pentru o perioada de
trei luni (mai – iulie 2022), care se aprobă cu 13 voturi ,,pentru,, și o ,,abținere,, Dl. Consilier Dumitru
Viorel.
Se trece la punctul nr. 5 al ordinii de zi :Diverse.
a)
Intrebari și interpelari.
Se ia în discuție problema pretului serviciilor de salubrizare pe raza comunei Moara Vlăsiei.
Dl. Primar Filip Andrei : La momentul de față autogunoiera a fost pregătită și au fost instalate
toate componentele pe mașină și acum ea este funcțională. De săptămîna viitoare o lună de zile facem
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simulări, să vedem ce se întâmplă.O să ne apucăm să instalăm cipurile pe tomberoane. Se va lua legătura
cu cetățenii să le explice despre ce este vorba. Se va pune proiectul de hotărâre în dezbatere pe site-ul
primăriei.
Oameni sunt nemulțumiți și de aleea pentru bicicliști. Să blocăm aleea așa cum simțim noi sau
așa cum vrem, nu stă în picioare. 90 % dintre cetățeni au spus ca este bine, că vor să ne civilizăm, dacă
avem alei trebuie să le folosim. Alții vor ca Poliția să-și facă datoria. S-a făcut o investișie foarte mare,
aleile trebuiesc folosite și noi cetățenii care locuim la drumul județean trebuie să avem grijă și să ne
parcăm mașinile cu atenție.Sub nici o formă aleea pentru bicicliști să nu fie blocată pentru că riști amendă.
Referitor la salubritate, trebuie să facem discuții o lună de zile, pro sau contra. Dacă se constată
că nu este oportun să plătim gunoiul și asta va reieșii din dezbaterea publică, avem și varianta de rezervă
prin care să suplinim aceste costuri prin majorarea impozitelor locale. Sunt două variante simple care se
întorc tot la cetățean.
Se dă citire proiectului de hotărâre privind implementarea instrumentului economic “ plateste
pentru cat arunci”, completarea și modificarea regulamentului, caietului de sarcini, taxelor speciale si
tarifelor Serviciului public de salubrizare al comunei Moara Vlasiei, judetul Ilfov.
Dl. Primar Filip Andrei : In conformitate cu principiile “ tarifare echitabila, corelata cu calitatea
si cantitatea serviciului prestat” si “ poluatorul plateste” precum si pentru aplicarea instrumentului
economic “ plateste pentru cat arunci” contravaloarea serviciilor de salubrizare va fi suportata si
decontata direct de catre toti utilizatorii serviciului de salubrizare, persoane fizice si juridice, constand in
doua componente si anume:
A) componenta fixa ce se achita lunar prin compartimentul impozite si taxe locale ca taxa
speciala si este :
A.1 - pentru persoane fizice - 5 lei/persoana/luna
A.2 - pentru persoane juridice si institutii publice (in functie de numarul de salariati) astfel :
- 1 - 5 salariati – 50 lei/luna
- 6-10 salariati – 100 lei/luna
- 11 – 25 salariati – 200 lei/luna
- 26 – 50 salariati – 300 lei/luna
- Peste 50 salariati – 500 lei/luna
B) componenta variabila, de 0,35 lei/kg deseuri menajere ( fractie umeda) atat pentru persoane
fizice cat si pentru persoane juridice, in functie de cantitatea de deseuri generate si cantarite la preluarea
acestuia, achitata la finalul lunii, pe baza de factură.
2) Cuantumul taxei speciale de salubrizare cuprinde contributia la economia circulara.
Tariful distinct pentru gestionarea deseurilor de hartie, carton, metal, plastic si sticla din deseurile
comunale va fi in suma de 393 lei/tona cu TVA. De asemenea, există și o anexă cu amenzi pentru
încalcarea regulilor de salubrizare.
Din momentul în care acest proiect iese din dezbaterea publică și va trebuie votat, el începe să
producă efecte și adunăm gunoiul așa cum trebuie.
Dumneavoastră, ca și consilieri, aveți dreptul să votați ,,pro,, sau ,,contra,, ,nu este nimic
condamnabil, dar ideea este daca ne abținem cu totii, ce facem?
Dl. Consilier Boițeanu Daniel: eu mă abțin la subiectele delicate, și știu foarte bine că proiectele
vor trece.
Dl. Primar Filip Andrei : Cine zice că nu generează gunoi plătește taxa de 5 lei că nu generează
gunoi și apoi o să vedem noi de ce nu generezi gunoi, ce faci cu el.
6

Dl consilier Dumitrică Petre :Eu nu sunt de acord cu cei care spun că nu generează gunoi pentru
că eu personal, în zona Canela unde locuiesc, cam văd drumurile acelea pline de gunoi. Câțiva care spun
că nu generează gunoi seara se duc cu sacul și aruncă gunoi. Mie îmi vine sa merg cu masina mea personal
să adun gunoiul de acolo, pentru că nu îl mai suport.
Dl. Primar Filip Andrei : dacă îi vedeți și nu faceți nimic sunteți vinovați. Dacă nu avem reguli
și nu ne supunem lor este haos.
Dl consilier Dumitrică Petre: Trebuie puse niște camere.Am avut campanie și am vazut saci cu
sticle aruncati pe acolo.
Dl. Primar Filip Andrei : Noi acum am discutat depre un proiect de hotarâre pentru salubrizare ca
sa stiți ce vom afișa pentru dezbatere publică și vedem ce iese. La nivel de comună, nici 5 % din oameni
nu aruncă pe câmp. Daca ne-am face datoria ar rămane 2 % pe care îi amendăm. Minimul amenzii trebuie
să fie foarte mare.
Dl consilier Enache |Gavril : Vecinii de lângă mine a lui Potop, vor să facă contract de gunoi și să
plătească, însă acolo este problem cu moștenirea, cu casa, a rămas mama, tatăl este în pușcărie, sunt mai
mulți frați.
Dl. Primar Filip Andrei : O lămurim, dar gunoiul care s-a este acolo și peturile, de ce le-a strâns?
Acum poți să-ți faci contract chiar dacă esti chiriaș.
Următorul punct pe ordinea de zi, la diverse, este propunerea și avizul de oportunitate pe care
trebuie sa-l dați dumneavoastră,sau să nu-l dați,privind procedura de concesiune a clădirii ,,Magazin
Sătesc,, care este proprietatea primăriei, este vorba despre magazinul de la Pașcani, care fără o formă
anume a fost demolat la vremea respectivă și făcut pe cheltuiala societății dlui Oprea Tănase. Acum
trebuie să facem o concesiune să stea acolo legal, cum este normal, indiferent din ce punct privim. I-a
promis la vremea respectivă ca-i face , că-i drege, dar nu a mai avut posibilitatea sa-i dea.Acum trebuie
sa-l ajutăm și să facem procedura de concesiune.
Propunerea este să discutăm asupra oportunității.
Dna secretar general: avem cadastru acolo, dar trebuie să dezmembrăm, bufetul într-o parte,
magazinul într-o parte și sunt niște proceduri legale care durează. Este de făcut studiul de oportunitate,
documentația de atribuire. Toate etapele acestei proceduri se trece prin hotărâri de Consiliu local.
Dl. Primar Filip Andrei : Se face un raport de evaluare de către un evaluator autorizat ANEVAR,
se evaluează clădirea și în funcție de evaluare, există o formula din care rezultă redevența și mai departe
om vedea. Această situație a apărut dintr-o culpă comună. Eu vreau să las lucrurile corect. Sunteți de
acord cu această procedură de concesiune care implică studii de oportunitate, evaluare a bunului imobil,
să pregătim toată documentația, dezbatere publică și tot ce trebuie, este o procedură care se va întinde pe
două luni de zile cel puțin?
Dl. președinte de ședință Niculae Marian supune aprobării propunerea de concesionare a
,,Magazinului Sătesc,, care se aprobă în unanimitate de voturi.
Dl. președinte de ședință Niculae Marian întreabă dnii consilieri dacă mai au întrebări.
Dl consilier Boițeanu Daniel : Când încep săpăturile pentru canalizare în zona de nord? S-a
anunțat de anul trecut.
Dl. Primar Filip Andrei : Noi acum ne mișcăm pe acolo, str. Ion Creangă. Se lucrează la canalizare
la Cartierul Nou.
Dl. Viceprimar Cucu Florin: Este pe str. Cartierul nou și urmează str. Mihai Eminescu. De la
centru până la pădure au constatat că proiectarea nu este făcută bine. Trebuie făcută pe conducta de canal
nu pe trotuar, acum face reproiectarea și trebuie să respecte coordonatele GPS pentru că se suprapune cu
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apa pluvială care deja este făcută.
Dl. Primar Filip Andrei : Antreprenorul care lucrează la canal este același antreprenor care
lucrează la drumul județean. Au un proiect ca la anul pe vremea asta să termine cu drumul județean și
până atunci musai trebuie să finalizeze canalizarea. Deja este treaba lor, treaba nostră este că ne mai ține
pe loc cu anumite probleme. Lucrează bine. Am avut o serie de discuții cu ei.
Dl. Paraschiv Dumitru: Eu am ceva de adăugat în privința la parcările auto. La mine nu s-a făcut
nimic. Nu știu cum s-a făcut recepția, dacă s-a făcut. A venit Poliția Locală și m-a terorizat și pe toți
șoferii pentru că, vezi Doamne, nu trebuie să mai parcheze. Eu acum aș face pe banii mei, dar am mai
pățit-o odată cu Bil când am pus pavele și mi-a cerut facturi.
Dl. Primar Filip Andrei : De câte ori am trecut pe acolo mă simt oarecum vinovat de chestia asta
și pe buna dreptate. Dacă dăm timpul înapoi, chiar am avut o discuție să faci cerere și ai renunțat, ai zis
initial că nu faci.
Dl. Paraschiv Dumitru: Am de la județ aprobare.
Dl. Primar Filip Andrei : Ulterior după ce s-a făcut, dar în prima fază nu ai fost de acord.
Dl. Paraschiv Dumitru: Au zis că scrie în aprobare că nu trebuie să facă POR-ul, decât că m-i s-a
aprobat.
Dl. Primar Filip Andrei : Dacă ne aducem aminte, au fost pe teren și dumneavoastră sau băiatul
nu ați fost de acord. A fost o neînțelegere, o s-o remediem acum. Avem pavaje scoase de la școală, o să
aducem o echipă și montăm noi acolo. La Bebe nu au făcut nimic dacă stai să te gândești.
Domnul consilier Dumitru Viorel: Linia continua de la ,,Doi Pasi,, până la strada Câmpului nu-ți
dă voie să intri pe strada Bisericii.
Dl. Primar Filip Andrei : Am fost cu directorul de la ,,drumuri,, de la Consiliul Județean, cu
proiectantul și cu dl. Viceprimar la toate obiectivele unde nu am fost noi mulțumiți și s-a luat în discuție,
s-a măsurat și întradevăr, a zis că da, s-a prelungit prea mult, sunt anumite zone în care nu ai ce să faci
nu poți să faci la stânga pentru că ești în curbă.
Domnul Viceprimar Cucu Florin: Acolo la biserică se rezolvă, problema este că dacă ies de pe
str. Statorniciei nu pot să fac la stânga, nu se mai poate. Am mai stabilit ca la toate trecerilede pietoni,
sunt preparatoarele alea pet rei rânduri și dunga continua a pus-o de la prima, a doua, a treia dungă 7080 de metri. Am stabilit să lase de la ultimul preparator sau primul de lângă trecere cam 25 m, o să
scurteze și dungile continue, mai sunt case pe stânga, pe dreapta si nu poți să intri în curte.
Nemaifiind si alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Niculae Marian
declară lucrările ședinței închise.
Proces-verbal încheiat azi 28.04.2022.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,

Marian NICULAE

Eugenia DUMITRU
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