Aprobat in sedinta ordinara a Consiliului
local Moara Vlasiei din data de ________ 2022

PROCES VERBAL

Incheiat azi 08 aprilie 2022 in sedinta extraordinara a Consiliului local Moara
Vlasiei. La sedinta participa un numar de 13 consilieri din totalul de 15 membrii. Lipsesc
domnii consilieri Boiteanu Daniel si Enache Gavril.
In baza convocarii din data de 05.04.2022, sedinta de consiliu se desfasoara la
Centrul Cultural ARENA din comuna Moara Vlasiei, Str. Azuga nr. 2, judetul Ilfov .
La sedinta sunt prezenti in calitate de invitati domnii Oprea Vasile – Administrator
Societatea Codrii Vlasiei Moara Vlasiei, Ghita Mariana – Contabil si Cristea Eugenia –
Expert contabil Firma ContaPlus.
Doamna Secretar Eugenia Dumitru declara sedinta deschisa.
Fiind apropiate cele doua sedinte, procesul verbal de la sedinta din 31 martie 2022
va fi supus aprobarii in urmatoarea sedinta ordinara a consiliului local.
Pentru a treia luna consecutiva, sedinta este prezidata de domnul Niculae Marian,
ales presedinte de sedinta la 28 ianuarie 2022 pentru lunile februarie-aprilie.
Domnul Presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aportului Comunei Moara Vlăsiei la
majorarea capitalului social al S.C. CODRII VLĂSIEI S.R.L.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societății
Codrii Vlăsiei S.R.L. pentru anul financiar 2022.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și
cheltuieli al comunei Moara Vlasiei pe anul 2022.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
4. Discuții privind stabilirea prețurilor pentru Serviciul Public de Salubrizare al
Comunei Moara Vlăsiei.
Supusa la vot ordinea de zi se aproba in unanimitate
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea aportului
Comunei Moara Vlăsiei la majorarea capitalului social al S.C. CODRII VLĂSIEI S.R.L.
Dl. Filip Andrei – Primarul comunei: inca de la sedinta trecuta am aratat motivatia de a
promova o sedinta extraordinara pentru a discuta anumite subiecte urgente. Am incercat
sa le cuprindem pe toate in aceasta ordine de zi. Daca, referitor la pct. 1, acest subiect a
aparut pe ordinea de zi ca si o necesitate ivita in urma activitatii Societarii Codrii Vlasiei.
Va faceam cunoscut in sedintele anterioare ca exista anumite arierate si in momentul de
fata exista poprire pe conturile societatii, aceasta neputand sa-si desfasoare in mod

normal activitatea, toti banii incasati sunt opriti si se duc in aceste arierate. Practic de o
luna, doua societatea supravietuieste numai din incasari numerar.
Doamna Ghita Mariana – Contabil Societate: Am incercat sa facem tot ce se poate ca
societatea sa supravietuiasca, s-a solicitat si esalonare la plata a arieratelor. Pana in luna
octombrie, dupa aceea nu s-a mai putut. Din incasari numerar s-au achitat salariile. Dl.
Filip Andrei – Primarul comunei : Intradevar sunt unele probleme, am invitat aici pe dl
administrator al societatii, pe doamna contabil si contabilul primariei pentru a discuta
problemele, cum s-a ajuns aici si a gasi solutii. Inteleg ca sumele necesare pentru
majorare capital o parte ar fi pentru achitarea acestor arierate astfel incat sa se
deblocheze activitatea si dupa relansarea acesteia sa se gaseasca variante in care sa
rezulte un anumit profit si probabil sa se reconstituie aceasta suma.Trebuie sa facem o
discutie si vizavi de relansarea activitatii. Ati cerul odata majorarea capitalului cu 500.000
lei pentru activitati de functionare, am aratat domnilor consilieri ca ar mai trebui sa facem
o majorare de capital necesar pentru achizitia unor utilaje pentru rampa de compost si
probabil ca activitate viitoare de care ar trebui sa se ocupe societatea consiliului local ar
fi sa administreze si rampa aceasta de compost. Aceasta rampa poate sa fie administrata
pe viitor de catre primarie prin serviciul de salubritate sau de un tert, agent economic care
poate sa fie societatea consiliului local. Daca vorbim de activitatea aceasta de compost
este foarte complicat sa fie gestionata cu angajatii primariei. Deocamdata o necesitate ar
fi sa bugetam aceasta suma in capitalul social al societatii si sa permita acesteia sa
achizitioneze utilajele necesare. Oferta v-am prezentat-o, este in jur de 800.000 lei plus
diferite alte utilaje mai marunte. Este singura posibilitate sa achizitionam aceste utilaje,
alternativa ar fi sa facem o licitati in cadrul primariei, sa luam de pe piata, sa achizitionam
la preturi mai mari, proceduri care pot fi contestabile. Am apelat la o echipa de specialisti
pentru rampa de compost, reprezentantul lor a fost in cadrul sedintei de consiliu, acesta
s-a ocupat si cu prezentarea utilajelor necesare. Deci solicitarea catre consiliul local se
refera la majorarea capitalului social al societatii consiliului local cu 1,5 milioane lei. Am
avut tot felul de discutii referitoare la legalitatea acestor majorari, am trecut prin multe
aspecte. Din partea primariei am facut o solicitare catre ANI si le-am cerut punctual sa ne
raspunda daca consilierul local poate fi tras la raspundere, din punctul de vedere al ANI,
daca ia unele hotarari in ce priveste functionarea societatii consiliului local in calitatea sa
de consilier local al consiliului local Moara Vlasiei. Se da citire raspunsului dat de Agentia
Nationala de Integritate.(„ art. 227 din Codul Administrativ – alesul local are obligatia sa
se abtina daca produce un folos material pentru sine sau familia acestuia”) Noi, alesii
locali ne-am inhamat la treaba asta administrativa si trebuie sa ducem lucrurile la deal si
nu sa le dam drumul la vale, ne asumam niste responsabilitati si mergem mai departe in
sprijinul comunei, al cetatenilor, sa facem treaba buna in comuna. Sa va ganditi daca
aveti un interes personal in treaba asta, daca exista, sa va abtineti si sa mergem mai
departe. De fiecare data se spune” iar majoram la Codrii Vlasiei” . Este o actiune care
se face si la nivel judetean, majoreaza capitalul la societatea apa – canal si alte societati
ale acesteia, societatile din cadrul Municipiului Bucuresti majoreaza capitalul pentru
societatile lor, nu inventam noi nimic. De fiecare data am zis sa fim mai atenti cu
activitatea consiliului local. Din punctul meu de vedere este ultima data cand mai majoram
capitalul social pentru activitatea acestei societati, sa-i mai dam un balon de oxigen sa-si
relanseze activitatea, bine ar fi sa ne implicam mai mult in partea asta de activitate, sa
vedem daca personalul nu este supradimensionat, salariile se platesc, taxele se platesc

lunar, statul isi ia partea lui. Ar trebui totusi sa faca niste servici catre primarie mai bine
platite.
Dl. Dumitru Viorel – consilier local : ei isi fac activitatea catre primarie dar daca isi fac la
preturi minimale este normal sa mearga in pierdere.
Dl. Filip Andrei – Primarul comunei: activitatea se sustine dar daca lunar raman unele
lucruri neplatite la timp, normal ca ele se strang si se aduna.
Dl. Oprea Vasile – Administrator societate: la cateringul de la gradinite, suntem pe minus.
Produsul de baza, alimentele le putem acoperi din costul abonamentului dar nu mai
putem acoperi celelalte materiale, combustibil, folie, tavite,etc. Preturile s-au ridicat si cu
60%. Nu mai putem sustine, nu acoperim nimic. Am depus la primarie o notificare cu
preturile pe care ar trebui sa le incasam si de aceea iesim pe minus permanent. Pe piata
libera o portie pentru copil este de 24 lei iar la Tunari este de 28 lei. Consumabilele sunt
foarte scumpe, chiar si 100% sau 200%- lingurite, servetele,caserole,etc.
Dl. Filip Andrei – Primarul comunei: Eu am insistat sa se renunte la servirea cateringului
in afara localitatii, am insistat sa se asigure pentru copii localitii noastre o calitate
superioara a alimentelor, sa se asigure prajituri de casa, alimente si produse calitative,
pentru ca se plangeau ca nu exista suficient timp sa faca si sa distribuie la termen in
atatea localitati cat erau contractate. Am retinut aceste aspecte, consilierii nostrii sunt de
acord ca si de aici inainte copii cetatenilor nostri sa beneficieze de alimentatie sanatoasa
si calitativa si ca aceste tarife sa fie majorate. Daca ne gandim bine aceasta ar fi una din
motivatiile pentru care dumneavoastra ati pus din bugetul societatii sa acoperiti aceste
cheltuieli si sa asigurati calitate pentru copii, astfel incat au ramas taxe neplatite care sau strans in timp. Ar trebui sa ne intalnim mai des cu doamna contabil, cu dl. Viceprimar
, cu domnii consilieri, cand sunt probleme de acest sens, sa preintampinam cu solutii
clare si din vreme. Daca ne gandim bine si ARENA a avut de suferit pentru o perioada de
2 ani avand in vedere pandemia. Sunt multe explicatii pentru orice problema dar vrem ca
de acum inainte ca lucrurile sa mearga bine. Fata de angajatii acestei societati avem niste
responsabilitati, nu-i putem lasa fara sprijin. De la infiintare am avut sprijin din partea
Societatii, ea trebuie mentinuta pe linia de plutire, scopul este bunul mers in cadrul
comunitatii. Personal depun eforturi, sa rezolvam situatiile aparute. Ca urmare, prin
proiectul de hotarare supus aprobarii se propune majorarea capitalului social al Societatii
Codrii Vlasiei cu suma de 1.500.000 lei din care 500.000 lei pentru functionare si suma
de 1.000.000 lei pentru achizitionare utilaje rampa compost.
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarari, se supune la vot.
Se aproba cu 12 voturi pentru si o abtinere : Matei Cristian .
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli al Societății Codrii Vlăsiei S.R.L. pentru anul financiar 2022.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : Fata de bugetul de anul trecut, bugetul din acest an
cuprinde influenta cu capitalul social de care s-a facut vorbire la punctul 1, respectiv suma
de 1.500.000 lei din care 500.000 pentru functionare si 1.000.000 lei achizitie utilaje.
D-na Ghita Mariana – contabil Societate: Majorarea pretului la catering nu a fost cuprinsa
in buget. Ne-am gandit sa fie anuntata si sa se aplice din luna aprilie daca este aprobata.

Dl. Filip Andrei – primarul comunei : este o discutie separata, se propune ca pret pentru
catering la 22 lei/ copil si 18 lei / muncitori. Se supune la vot aceasta majorare a pretului
la catering. Se aproba in unanimitate de voturi
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarari, se supune la vot:
Se aproba cu 12 voturi pentru si 1 abtineri (Matei Cristian )
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Moara Vlasiei pe anul 2022
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : rectificarea bugetului local consta in asigurarea
sumei de 1.500.000 lei pentru majorare capital fara a se majora bugetul local al comunei
ci doar miscarea sumelor pe capitole bugetare si corectarea acestora, conform raportului
de specialitate al contabilului primariei.
Nefiind alte discutii pe marginea acestui subiect, se supune la vot.
Se aproba cu 11 voturi pentru si 2 abtineri( Matei Cristian si Dumitru Viorel)
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Discuții privind stabilirea prețurilor pentru Serviciul
Public de Salubrizare al Comunei Moara Vlasiei
Dl. Filip Andrei – primarul comunei: S-a desprins concluzia ca musai ar trebui sa pastram
acea taxa de 5 lei/persoana, taxa fixa necesara prin prisma faptului ca este un venit sigur,
taxa platita prin serviciul taxe si impozite. In general oamenii sunt de buna credinta si isi
platesc impozitele si implicit taxa de salubrizare. Sunt si modalitati de constrangere pentru
plata impozitelor, reglementari legale. Concluzia ca mentinem aceasta taxa de 5 lei, taxa
de salubritate, cetateanul in cadrul acestei taxe beneficiaza de curatenie in cadrul
institutiilor publice, scoli, gradinite si pe domeniul public,inclusiv ridicarea gunoiului
selectiv si ridicarea gunoiului menajer etc. Acum cetateanul are de plata numai ce depune
ca gunoi menajer. Eu il iau de la poarta si acest lucru intra in pretul de 5 lei si cetateanu
plateste doar cantitatea de gunoi generata, per kilogram. Asta conduce si la faptul de a-l
face pe om sa fie mai responsabil si sa genereze mai putin gunoi si noi sa platim mai
putin la groapa.
Dl. Trifu Ionel – consilier local– exista o categorie de cetateni care scoate gunoiul si il lasa
la poarta, ca trece primaria si il ia.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei: Domnilor consilieri, sa depasim aceasta etapa: sunteti
de acord sa ramana aceasta taxa de 5 lei?
Dl. Cucu Florin - Viceprimar – scopul este sa acopere utilitatile. Cei 5 lei la 6000 locuitori
reprezinta 30.000 lei ori salariul personalui, motorina , echipamente duce undeva la
40.000 lei si mai trebuie sa astupam peste 10.000 lei. Ar mai fi de la societati.Trebuie sa
acoperim 13.000 – 14.000 lei.
Dl. Dumitrica Petre – consilier local : ar trebui marita la persoane fixzice, eventual la 8 lei.
Dl. Cucu Florin – Viceprimar: luam numai la persoane fizice? In urma discutiei a fost ca
cheltuielile ar fi acoperite cu 5 lei.

Dl. Filip Andrei – primarul comunei: intrebarea este daca cei 5 lei/ persoana acopera
cheltuielile cu dus si intors de la groapa? Eu zic ca acopera. Daca majoram si taxa aia.
Dl. Cucu Florin – Viceprimar : Trebuie sa stabilim pentru societati componenta fixa. Avem
47 societati economice.Trebuie luat in calcul si persoanele varstnice
Dl. Marian Niculae – consilier local :vin si eu cu o solutie. In loc de 0,35 lei / kg il facem
0,45 lei/kg si din aia acoperim eventualele diferente.
Dl. Cucu Florin – Viceprimar : Primul pas ar trebui sa stabilim pentru societati si pe urma
mai vedem diferenta. Cum am stabilit la persoane fizice trebuie sa stabilim si la persoane
juridice si dupa aceia vedem.
Dl. Dumitru Viorel – consilier local : intrebarea este cum se incaseaza banii de la persoane
fizice? Trebuie contract si factura. Asta e!
Dl. Filip Andrei – primarul comunei: sa stabilim pentru persoane fizice. Cei 5 lei este bine?
Dl. Matei Cristian – consilier local: eu zic sa stabilim mai intai partea fixa atat la persoane
fizice cat si la persoane juridice si pe urma vedem.
Dl. Cucu Florin – Viceprimar: pentru persoane juridice s-a stabilit? Nu s-a stabilit. Avem
47 societati care pana acum achitau de la 0 lei la 700,800 lei de la Suki. Suki fiind cel mai
mare dintre societati, cu cei mai multi salariati. Stiu ca pana acum erau societati care
dadeau 5-7 lei/ luna sau nu dadea nimic pentru ca nu genera gunoi.
Taxa fixa trebuie stabilita acum si pentru persoane fizice si pentru persoane juridice.Pana
acum pe societate s-a luat la metru cub.
Dl. Marian Niculae – consilier local: am putea lua in considerare si numarul de angajati.Nu
putem sa luam la toti la fel, ex. Suki cu 50- 100 angajati sa plateasca la fel ca unul cu 12 angajati sau Unitatea Militara.
Dl. Sanda Vasilica – consilier local – la Balotesti ,societatile comerciale achita la metru
cub.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei; Domnilor consilieri, as propune, pana ne mai lamurim
un pic cu taxa asta de salubritate sa va supun atentiei o solicitare transmisa de Societatea
Pragosa – cei cu asfaltul, a achizitionat un teren in tarla 135, sat Caciulat sa faca baza
pentru utilaje si a solicitat un aviz de la mediu. Cei de la mediu a dat un raspuns si le
solicita sa obtina de la primarie un punct de vedere referitor la faptul ca in PUG nu este
prevazut statie de betoane in zona respectiva. Faptul ca nu este prevazut explicit in PUG
sa se dea un punct de vedere. In zona avem drum de trafic intens, este zona industriala
si consider ca se incadreaza sa le dam o confirmare in acest sens cu conditia sa nu
depaseasca tonajul la camioane. Aveti ceva impotriva acestui proiect? Supus la vot ,se
aproba in unanimitate voturi.
Se reiau discutiile in legatura cu taxa de salubrizare.
Dl. Matei Cristian – consilier local: pe langa agentii economici mai sunt si institutiile
publice, gradinite, scoli, institutii de cult, ma gandesc ca ce se incaseaza de la aceste
institutii acopera diferenta si mai adaugam si cei 47 agenti economici .Daca facem un
calcul, diferenta de 10.000 lei/luna ar acoperi.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei: Am o societate, imi selectez ce este de selectat si
mai ramane un pic. Eu platesc o taxa dar nu stiu daca este corect fata de cel care este
mic, sa le luam la kilogram. As propune sa stabilim un pret pe kg, la societati comerciale
si sa le luam o taxa. Din pctul meu de vedere nu putem sa amestecam societatile
comerciale cu persoanele fizice.

Dl. Cucu Florin – Viceprimar: este aproximativa treaba! Unitatile mari cum este Suki sau
Unitatea Militara sa plateasca la fel ca cele mici! Cei mici nu o sa dea niciunele. Eu as
merge pe o taxa fixa in functie de salariati: ex. De la 1 – 10 salariati – 100 lei, de la 1130 salariati 200 lei, de la 30 – 100 lei salariati 300 lei plus gunoiul. Dar de exemplu la
unitatea militara nu putem sa le luam la nr. de salariati pentru ca pe domeniul public nu
arunca ca vin cu autobuzul,et.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : eu zic 5 lei persoane fizice plus taxa per kg –groapa
de gunoi . La societatile comerciale sa zica cei care au societati.
Dl. Paraschiv Robert –consilier local : eu fac o propunere pentru persoanele juridice in
functie de numarul de salariati astfel:
- de la 1 la 5 salariati – 50 lei
- de la 6 la 10 salariati – 100 lei
- de la 11 la 25 salariati – 200 lei
- de la 26 la 50 salariati – 300 lei
- peste 50 salariati – 500 lei
Dl. Cucu Florin – Viceprimar: propunem cele mai sus dar cat fixam taxa la scoli, la
primarie .Intra si scolile si gradinitele aici?
Dl. Primar – Filip andrei – Plateste primaria pentru scoli si gradinite.
Se supune la vot cele propuse mai sus.
Se aproba in unanimitate de voturi.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces
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