Aprobat in sedinta ordinara a Consiliului
local Moara Vlasiei din data de ________ 2021

PROCES VERBAL
Incheiat azi 27 august 2021 in sedinta ordinara a Consiliului local Moara Vlasiei.
La sedinta participa un numar de 15 consilieri din totalul de 15 membrii.
In baza convocarii din data de 20.08.2021, sedinta de consiliu se desfasoara la
„Casa Alba“ , sat Caciulati, Sos. Unirii nr. 162, judetul Ilfov, respectandu-se distantarea
dintre persoane datorat starii de alerta instituita ca urmare a raspandirii infectiei cu
Coronavirus SARS- CoV-2.
Doamna Secretar Eugenia Dumitru declara sedinta deschisa.
Se supune la vot procesul verbal din 28 iulie 2021.
Se aproba in unanimitate de voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi este alegerea presedintelui de sedinta pentru
urmatoarele 3 luni.
Se fac propuneri : Domnul Paraschiv Robert propune pe domnul Nicolae
Marian.Se aproba cu 14 voturi pentru si o abtinere.
Domnul Presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al
comunei Moara Vlasiei pentru o perioada de trei luni ( august – octombrie 2021)
Punct epuizat prin alegerea Presedintelui de sedinta in persoana domnului
Nicolae Marian.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Moara Vlasiei pe luna august 2021
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii catre Societatea Codrii Vlasiei
SRL , avand ca autoritate tutelara Comuna Moara Vlasiei, a unui contract ce are
ca obiect executia lucrarii privind “ Construire biserica parohiala ortodoxa parter
si anexa bisericeasca P + 1E” beneficiar Parohia Pascani.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
4. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local Moara Vlasiei
nr. 1026.03.2021 privind asocierea UAT Moara Vlasiei – Consiliul local Moara
Vlasiei cu Judetul Ilfov – Consiliul judetean Ilfov in vederea realizarii obiectivului
de interes public Bucharest – Ilfov Multimodal HUB – BIMH”.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
5. Diverse
-Intrebari si interpelari

Dl. Filip Andrei – primarul comunei solicita introducerea pe ordinea de zi a unui
punct, respectiv :
1 Proiect de hotarare privind aplicarea sanctiunii disciplinare domnului Dumitru
Viorel – consilier local.
Doamna Secretar – Eugenia Dumitru solicita introducerea pe ordinea de zi a unui
punct, respectiv: Discutarea cererii depuse de GIM Prod Distribution – pentru obtinerea
acordului de functionare.
Se supune la vot ordinea de zi cu completarile propuse.
Supusa la vot ordinea de zi se aproba in unanimitate
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
de venituri si cheltuieli al comunei Moara Vlasiei pe luna august 2021
Dl. Filip Andrei – primarul comunei preinta pe scurt necesitatea initierii proiectului de
hotarari .
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarari, se supune la vot.
Se aproba cu 12 voturi pentru si trei abtineri : Matei Constantin , Boiteanu Daniel si
Dumitru Viorel.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii
catre Societatea Codrii Vlasiei SRL , avand ca autoritate tutelara Comuna Moara
Vlasiei, a unui contract ce are ca obiect executia lucrarii privind “ Construire biserica
parohiala ortodoxa parter si anexa bisericeasca P + 1E” beneficiar Parohia Pascani
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : Pentru aceasta lucrare s-au parcurs toti pasii, de la
intentie, corespondenta cu Patriarhia, Binecuvantarea proiectului. S-a comandat
proiectul care a fost transmis la Patriarhie, acesta a fost returnat pentru a se face
completari, respectiv cu specificatii care tin de anumite cutume speciale in ceea ce
priveste dimensiunea turlelor, arhitectura, etc. , s-au efectuat si transmis completarile si
am primit binecuvantarea, s-au gasit si resursele bugetare, anul acesta cu ajutorul
bunului Dumnezeu am pus piatra de temelie si acum ar trebui sa ne apucam de
treaba.Propunerea noastra este ca societatea consiliului local sa se ocupe de aceasta
lucrare. Modul de atribuire este stabilita prin regulamentul aferent, proiectul de hotarari
supus atentiei face parte din procedura de atribuire. Bugetul este de 10 mld lei ,
societatea are competenta in astfel de lucrari de constructie si incercam sa se apuce de
treaba cat mai repede posibil.
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarari, se supune la vot:
Se aproba cu 14 voturi pentru si 1 abtineri (Boiteanu Daniel)

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii
Consiliului local Moara Vlasiei nr. 1026.03.2021 privind asocierea UAT Moara Vlasiei –
Consiliul local Moara Vlasiei cu Judetul Ilfov – Consiliul judetean Ilfov in vederea
realizarii obiectivului de interes public Bucharest – Ilfov Multimodal HUB – BIMH”.

Dl. Filip Andrei – primarul comunei : evaluarea pe care s-a pornit in acest proiect a avut
in vedere faptul ca terenul cu care s-a intrat in asociere cu Consiliul judetean este
extrvilan. De fapt acesta este si extravilan ,cam jumatate dar si intravilan, care nu a fost
luat in considerare la evaluare. Acest lucru se va reanaliza si se vor face acte aditionale
la contractul de asociere.
Dl. Trifu Ionel – consilier local: intreaba daca nu se putea da terenul sub forma de
inchiriere.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : nu a cerut nimeni. S-a pornit de la aceasta forma
de asociere dat fiind pozitia terenului si a faptului ca este in domeniul public o suprafata
suficient de mare. Au fost mai multe variante si propuneri. In ceea ce inseamna
beneficiile pe langa impozite si taxe, pe langa necesarul fortei de munca, trebuie sa
avem si un just beneficiu din asocierea cu terenul.
Nefiind alte discutii pe marginea acestui subiect, se supune la vot.
Se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul introdus pe ordinea de zi : Proiect de hotarare privind stabilirea
sanctiunii disciplinare pentru domnul Dumitru Viorel, consilier local

Dl. Filip Andrei – primarul comunei: Dupa cum se cunoaste, domnul Dumitru Viorel ,
consilier local ,a votat bugetul local care la investitii era prevaut achizitie tamplarie PVC.
In urma verificarilor efectuate de catre Agentia Nationala de Integritate, s-a constatat ca
domnul Dumitru Viorel , consilier local ,a fost in incompatibilitate.Domnul consilier a ales
sa nu conteste decizia ANI si aceasta a ramas definitiva, stabilind ca pedeapsa
diminuarea indemnizatiei cu 10 % pe o perioada de maxim 6 luni. Am propus sa se
stabileasca perioada maxima de 6 luni.
Dl. Purcaru Gheorghe – consilier local : as propune ca perioada sa fie de 3 luni.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei: ce s-a intamplat cu ANI in aceasta perioada a fost
ca un dus rece.
Nefiind alte discutii pe marginea acestui subiect, se supune la vot propunerea cu 6 luni
Se aproba cu 10 voturi pentru si 5 abtineri ( Matei Cristian, Enache Gavril, Dumitru
Viorel, Boiteanu Daniel, Purcaru Gheorghe) .
Se trece la urmatorul punct : Discutarea cererii depuse de GIM FOOD DISTRIBUTION
SRL privind obtinerea acordului de functionare

Se supune la vot .
Se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi :Diverse
Domnul Cucu Florin – Viceprimarul comunei: aduce la cunostinta un caz social ,
respectiv pe dl. Parvan C-tin care soarta l-a adus intro situatie deosebita, are piciorul
taiat din cauza diabetului, sotia l-a parasit , mama este la pat netransportabila de mai

multi ani, tatal vitreg nu are nicio pensie, este in varsta si daca pana acum mai muncea
pe ici pe colo fara acte de munca, acum nu mai poate. Cam toti trei sunt intro situatie
critica. Si-ar dori si el un carucior electric pentru o deplasare mai usoara. A gasit ceva in
jur de 3800 – 4000 lei. Aveti cunostinta de cineva care ar fi dispus sa faca o donatie de
4000 lei sau un triciclu electric? Am discutat la asistenta sociala sa i se faca o
indemnizatie pentru handicap Discutam de solutii institutionale.Avem posibilitatea sa
ajutam cetatenii aflatii in astfel de situatii.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei: pana la finele mandatului este necesar sa ne
ocupam si de familiile sarace, pe cauri de asistenta sociala. Trebuie sa studiem foarte
bine aceste lucruri si pentru toate aceste situatii societatea trebuie sa intervina. In acest
spirit am marit compartimentul de asistenta sociala tocmai ca sa –i ajutam pe oameni si
sa dam mai mare importanta acestui aspect.
Se solicita acordul pentru a fi ajutat cu caruciorul electric. Se aproba in unanimitate de
voturi.
Dl. Cucu Florin - Viceprimarul comunei – mai avem un aspect de preentat , legat de
mesele date pe perioada de urgenta si ulterior , in starea de alerta. Sunt vreo 50
persoane . Institutional le poti acorda pe stare de alerta dar sunt persoane care azi
poate ca lucreaa dar ilele urmatoare si restul lunii nu lucreaa si nu au resurse
financiare.
Domnul Negoita Petre – participant la sedinta din membrii consiliului extins: Ar dori sa
donee suma necesara achizitionarii triciclului sau ce aparat ii este necesar cetateanului
cu piciorul taiat. Doreste sa- sprijine din proprie initiativa.
Dl. Dumitru Viorel – consilier local – ar trebui sa vedem si acasa care sunt conditiile. Se
poate sa-i fie necesar o rampa si bare de sustinere pentru o miscare mai usoara.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei: avem oameni de bine pe langa noi si multumim,
avem buget, trebuie sa ne implicam mai mult.
Nefiind alte puncte pe ordinea de zi , se declara sedinta inchisa. Drept pentru care s-a
incheiat prezentul proces verbal.
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