Aprobat in sedinta ordinara a Consiliului
local Moara Vlasiei din data de
noiembrie 2018

PROCES VERBAL

Incheiat azi 31 octombrie 2018 in sedinta ordinara a Consiliului local Moara
Vlasiei. La sedinta participa un numar de 13 consilieri din totalul de 15 membrii. Lipsesc
motivat domnii consilieri Paraschiv Marian si Paraschiv Sorin.
Sedinta se desfasoara in sala de sedinta de la Centrul Cultural Arena, str. Azuga
nr. 2 Moara Vlasiei.
Doamna Secretar Eugenia Dumitru declara sedinta deschisa.Supune la vot
procesul verbal al sedintei din 27 septembrie 2018.
Inainte de a se supune la vot domnul Boboc Ioan- consilier local , are de facut cateva
precizari la procesul verbal si anume : O prima observatie se refera la punctul 2 al
ordinii de zi si anume sa se precizeze corect afirmatia “ Intentia mea a fost sa vin in
intampinarea colegilor mei pentru ca acest lucru nu este „un drept” ci este o obligatie
prevazuta de lege ......”
A doua observatie: as dori sa se specifice ca interventia mea a fost la punctul 4 al
ordinii de zi si nu la punctul 5 cum s-a specificat in procesul verbal si era vorba de faptul
ca in documentul prezentat la punctul 4 al ordinii de zi era trecut valoarea capitalului
social si nu erau trecute numarul si valoarea partilor sociale .
Dl consilier local Matei Cristian – as dori sa se consemneze observatia cu privire la
punctul 5 al sedintei, respective aprobarea rectificarii bugetului Societatii Codrii Vlasiei,
punct peste care s-a sarit. S-a facut discutie la punctul 4 dar nu s-a supus la vot distinct
punctul 5 referitor la rectificare de buget.
Domnul Primar Filip Andrei – Punctul 5 a fost clar legat strict de punctul 4 al ordinii de zi
pentru ca in programul de activitati al societatii au fost cuprinse acele lucrari care fac
obiectul rectificarii de buget. Aceste doua puncte au fost legate una de cealalta iar daca
in urma discutiilor purtate , nu au fost supuse la vot foarte clar distinct pe fiecare punct
in parte a fost o scapare a noastra a tuturor. Da, acest lucru nu ar trebui sa se
intample. Ar trebui discutat si lucrat mai cu atentie ca sa se evite astfel de situatii.
Supus la vot procesul verbal al sedintei din 27 septembrie 2018, cu completarile
precizate mai sus, se aproba cu 12 voturi pentru si o abtinere, domnul consilier
Boiteanu Victor, dumnealui fiind absent motivat la sedinta din septembrie 2018.

Avand in vedere ca la sedinta din 27 septembrie 2018 s-a ales presedinte de sedinta pe
urmatoarele 3 luni in persoana domnului consilier Purcaru Gheorghe, domnul consilier
supune atentiei ordinea de zi a sedintei:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur”
prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de
ani de la casatorie.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
2. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor terenuri în condiţiile Legii 15/ 2003 în
vederea construirii de locuinţă proprietate personală domnilor Andrei Alexandru,
Ivan Ionut Alexandru si Zavragiu Ion.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a Caminului Cultural
catre S.C. “Codrii Vlăsiei “ SRL, intreprindere publica, cu asociat unic comuna
Moara Vlăsiei, reprezentată de Consiliul Local al comunei Moara Vlăsiei.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a Centrului cultural
pentru tineret ARENA catre S.C. “Codrii Vlăsiei “ SRL, intreprindere publica, cu
asociat unic comuna Moara Vlăsiei, reprezentată de Consiliul Local al comunei
Moara Vlăsiei
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere pentru stabilirea
redeventei contractului de concesiune al spatiului cu destinatia de cabinet
veterinar situat in cladirea Vila rosie din satul Caciulati, comuna Moara
Vlasiei, judetul Ilfov.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri
si cheltuieli al comunei Moara Vlăsiei pe trimestrul III al anului 2018.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
7. Proiect de hotărâre privind inlocuirea titularului contractului de concesiune nr.
1899/11.04.2005 pentru Cabinetul medical situat in sat Caciulati, Comuna Moara
Vlasiei, ca urmare a schimbarii formei de organizare a exercitarii profesiei din
Cabinetul Medical Individual Dr. Buzica Luminita in S.C. Servicii Medicale „Dr.
Buzica”S.R.L.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
8. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei
Moara Vlasiei nr. 69/27.09.2018 referitoare la admiterea compartimentarii
imobilului – casa de locuit P+M construita de catre Tanase Nicolae – Viorel pe
teren atribuit de Consiliul Local Moara Vlasiei in conditiile Legii nr. 15/2003 si
acordul cu privire la instrainarea catre fratele sau Tanase Gheorghe – Gabriel a
unei parti din locuinta situata in comuna Moara Vlasiei, Str. Predeal nr. 10,
judetul Ilfov.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii a
aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor publice de interes local.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei

10. Diverse.
a) Discutarea cererii nr. 16585 din 11.10.2018 prin care NIK KATY SNK FAMILY
S.R.L., cu sediul social in comuna Moara Vlasiei, Sos. Eroilor nr. 72, judetul
Ilfov,solicita acordul de functionare.
b) Discutarea cererii nr. 17.108 din 29.10.2018 prin care NIK LUIGY CAFE S.R.L.,
cu sediul social in comuna Moara Vlasiei, Sos. Eroilor nr323 A, judetul
Ilfov,solicita acordul de functionare.
c) Intrebări şi interpelări
Se supune la vot ordinea de zi. Se aproba in unanimitate de voturi.
1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
organizarii evenimentului “Nunta de aur” prin acordarea unor premii si diplome de
fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie.
Dl Filip Andrei – primarul comunei : Am avut un eveniment asemanator acum 2 – 3 ani.
Atunci au beneficiat de eveniment un numar de 50 de familii, au primit un premiu de 500
lei si s-a organizat totul intr-un cadru festiv ,cu diplome insotit de muzica si de tot ce
trebuie. De la ultimul eveniment s-au adunat 25 familii care intrunesc conditiile de 50 de
ani de casatorie si ne-am gandit ca o sosit momentul sa organizam din nou un astfel de
eveniment. Daca sunteti de acord cu proiectul de hotarari, acest eveniment va fi
organizat cat de curand, chiar inainte de 1 decembrie, suma propusa este tot de 500 lei,
chiar daca au existat unele voci care spuneau ca, dat fiind mai putini ,ar trebui sa le
acordam o suma mai mare. Nu mi se pare corect fata de ceilalti.
Domnul Dumitrica Nicolae, consilier local : acest eveniment nu am putea sa-l
introducem odata cu desfasurarea Zilelor comunei din 15 iunie , asa i-am cunoaste si
noi si lumea.
Dl. Primar : Nu stiu daca e cel mai bun prilej la Festival. Nu le-am putea acorda asa
atentia cuvenita. Sunt 25 familii, trebuie sa fie ca o nunta, aducem preotul si nu se
poate face asta la Festival.
Dl Cucu Florin – Viceprimar : Intrucat de acum doi ani de cand am facut noi, o parte
dintre cupluri desi au facut 50 ani intre timp unul din ei a decedat si nu au mai beneficiat
de eveniment, in acest sens eu as avea o propunere ca pe viitor atunci cand implinesc
cei 50 ani, sa li se acorde suma de bani si sa ramana sa-i chemam grupati pentru
festivitatea de acordare diplome si toate celelalte o data pe an cand se stabileste sau
cand se poate.
Nefiind alte discutii pe marginea proiectului de hotararii se supune la vot. Se aproba in
unanimitate de voturi
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind atribuirea unor
terenuri în condiţiile Legii 15/ 2003 în vederea construirii de locuinţă proprietate
personală domnilor Andrei Alexandru, Ivan Ionut Alexandru si Zavragiu Ion

Domnul Primar Filip Andrei: Conditiile impuse de lege au fost indeplinite de trei tineri ,
respectiv Andrei Alexandru , Ivan Ionut si Zavragiu Ion. Au ajuns cu locuintele intr-o
faza terminala si trebuie sa-i punem in ordine din punct de vedere legal cu toate
documentele necesare.
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotararii se supune la vot. Se aproba in
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în
administrare a Caminului Cultural catre S.C. “Codrii Vlăsiei “ SRL, intreprindere publica,
cu asociat unic comuna Moara Vlăsiei, reprezentată de Consiliul Local al comunei
Moara Vlăsiei
Dl. Primar Filip Andrei : In momentul de fata administrarea Caminului cultural ca si
administrarea Complexului ARENA se face in baza unor hotarari mai vechi de catre
Societatea Consiliului local Codrii Vlasiei. Are dreptul sa primeasca administrarea fiind
intreprindere publica a consiliului local prin hotarare de consiliu local fara a se organiza
o procedura specifica de licitatie.Propunerea de adoptare a unei hotarari a venit ca
urmare a faptului ca vechea administrare urmeaza sa expire iar propunerea noastra
este ca administrarea sa se faca pe 10 ani.
Dl. Boboc Ioan –as vrea sa fac cateva observatii de redactare a proiectului de hotarari :
in preambulul hotararii se face referire la o lege, se spune „mentionata mai sus” dar
care nu este mentionata.
Raspunde doamna Secretar: S-a vazut acest lucru dar din pacate dupa ce a fost
transmis proiectul de hotarari pe site-ul primariei. S-a facut corectura in actele depuse la
dosar, este vorba de Legea 215/2001 – legea administratiei publice locale.
Dl. Boboc Ioan , de asemenea la punctul 6.3, se precizeaza ca administratorul are
dreptul sa informeze proprietarul... Nu. Ar trebui scris ca administratorul are obligatia sa
informeze proprietarul iar aceasta vine chiar din cadrul contractului care la pct. 5.1
spune ca proprietarul are dreptul sa primeasca informatia . Aceasi observatie si la
punctul 6.6.- administratorul are obligatia.
Dl. Miron Mihai – participant la sedinta de consiliu in calitate de locuitor al comunei, in
baza cererii depuse prin registratura primariei: sunt doua contracte de dare in
administrare. Nu am nimic impotriva acestora dar am niste nedumeriri. Fata de
solicitarile mele vizavi de documentele societatii care nu mi-au fost puse la dispozitie.
M-am informat pe site-ul ministerului de finante si am constatat ca Societatea asta de
la infiintare din 2008 si pina in prezent produce pierderi foarte mari. Societatea Codrii
Vlasiei are obiect principal de activitate sa execute lucrari. Printre altele, consiliul local a
construit acest club pentru tineret care prin esenta are in dotare un club de noapte ,un
salon de nunti si botezuri si eventual sala de sedinte de consiliu local. In toate
solicitarile mele ,m-am adresat consiliului local atat in sedinta cat si in scris, am rugat sa
solicitati dumneavoastra sa vina administratorul societatii sa dea o dare de seama , un
raport, sa spuna care este treaba, sa justifice pierderile. S-a majorat capitalul social ca
sa acopere niste pierderi. Considerati ca este oportun sa votati darea in administrare
catre o societate care produce pierderi? De 10 ani produce pierderi si eu acum , consiliu
local, mai dau inca pe 10 ani in administrare tot acestuia care produce pierderi? E un

nonsens economic. E ceva care nu se leaga. As intelege logica pierderilor in situatia in
care mi s-ar prezenta o situatie clara de lucrari, un deviz etc.
Dl. Primar Filip Andrei : Domnilor, bunul simt ne obliga sa dam cuvantul tuturor
persoanelor care au ceva de spus.
Dl Miron Mihai : Nu bunul simt ci legea va obliga domnule Primar.E sedinta publica si
am cerut in scris inscrierea la cuvant.
Dl. Primar : Daca vin 300 de cetateni si se inscriu la cuvant ca dumneavoastra, unde
ajungem? Ma vad obligat sa dau explicatii consilierilor locali , dumneavoastra sunteti un
om pregatit dar nu vreti sa intelegeri , prezentati denaturat ca sa dati o nuanta
tenebroasa acestei situatii.
Dl. Miron Mihai – refac observatia ca dumneavoastra refuzati sa puneti la dispozitie
documente oficiale.
Dl. Primar Filip Andrei – Domnule Miron, ati cerut documente de la infiintarea consiliului
local numai ca sa ne aflam in treaba. Dumneavoastra apareti pe la consiliu local numai
cand aveti un interes. Daca vorbim de obiectul de activitate al acestei societati, in anul
2008 , principala activitate a fost de deservire si alimentatie publica, avem in cadrul
caminului cultural o bucatarie care deserveste gradinitele cu program prelungit, trei la
numar, in incinta caminului cultural au loc evenimente , legitime de altfel care vin in
sprijinul cetatenilor, deci avem o vasta experienta in alimentatie publica.Revenind la
punctul 3 darea in administrare a Caminului Cultural, cui am putea sa-l dam in
administrare in afara Societatii Consiliului local care are experienta necesara?
Legat de obiectul de activitate , avem in cadrul Societatii Consiliului local obiect de
activitate alimentatie publica,avem executie de lucrari si se fac lucrari la nivel de
comuna la obiectivele de utilitate ale comunei. Aceasta unitate are un numar de 60,70
angajati care lucreaza pe aceste domenii la Caminul Cultural ,la Complexul ARENA, la
gradinita, la parcuri, avem ingrijitori la parcuri si la gradinite ,etc si am transferat povara
angajarilor de la primarie catre societate numai ca sa putem face treaba in comuna.Ca
o concluzie, profitul societatii consiliului local inseamna in esenta paguba Consiliului
local.
Dl. Miron Mihai – cum explicati ca din 7 evenimente sunt doar 3 care produc factura?
Dl. Primar Filip Andrei: Daca acest lucru se intampla este grav si as fi si eu interesat sa
aflu, aduceti dovezi domnule Miron ,nu vorbe, nu lansati aceste informatii gratuite, fara
a fi sustinute de dovezi.
Domnul Presedinte supune la vot punctul 3.
Se aproba cu 11 voturi pentru si 2 abtineri ( Boiteanu Victor si Matei Cristian)
1. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
dării în administrare a Centrului cultural pentru tineret ARENA catre S.C. “Codrii
Vlăsiei “ SRL, intreprindere publica, cu asociat unic comuna Moara Vlăsiei,
reprezentată de Consiliul Local al comunei Moara Vlăsiei
Se fac inscrieri la cuvant:
Dl. Boiteanu Victor – consilier local intreaba daca Societatea Codrii Vlasiei poate intra in
insolventa.
Dl. Primar Filip Andrei : Este o societate comerciala si se supune legilor ca orice
societate comerciala singura diferenta este ca actionariatul este de stat. Daca se cere

insolventa pe ce, sau cine sa ceara insolventa, societatea nu are datorii la terti, nu are
datorii la bugetul statului. Daca societatea merge pe pierdere asta nu inseamna o
pierdere la bugetul statului. Vorbim de administrarea imobilului si nu de dare in
proprietate. Chiar daca teoretic se intra in insolventa, isi ia salariatii si pleaca, imobilul
ramane in proprietatea consiliului local.
Dl. Boboc Ioan – consilier local: la acest punct sunt aceleasi probleme semnalate in
preambulul proiectului de hotarari ca la punctul anterior.Fata de interventia anterioara
consider ca procesul verbal de predare – primire imobil ar trebui sa fie intocmit mai
amplu si ar trebui sa cuprinda din ce este compus imobilul, respectiv cei 2247 mp din
restaurant, bucatarie si toate cele necesare functionarii, sa se treaca valoarea de
inventar etc. De asemenea mi se pare corect ca, alaturi de cererea domnului
administrator sa existe si o scrisoare de intentie in care sa se specifice ce perspective,
ce viziuni au cei de la Codrii Vlasiei in legatura cu activitatile ce se vor desfasura in
imobil.
Domnul Purcaru Gheorghe – presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarari.
Se aproba cu 13 voturi pentru si doua abtineri ( Boiteanu Victor si Matei Cristian)

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei
de negociere pentru stabilirea redeventei contractului de concesiune al spatiului cu
destinatia de cabinet veterinar situat in cladirea Vila rosie din satul Caciulati,
comuna Moara Vlasiei, judetul Ilfov
Domnul Primar Filip Andrei : In baza unui contract de concesiune Societatea MEDY
VET functioneaza in Vila Rosie ca dispensar veterinar. In momentul de fata imobilul
care este proprietate publica a consiliului local s-a reevaluat si urmeaza ca o comisie sa
renegocieze redeventa.
Domnul Matei Cristian – consilier local: sa inteleg ca imobilul este in administrarea sau
in proprietatea Consiliului local? Se raspunde ca este in proprietatea consiliului local,
proprietate publica si este data in concesiune catre MEDY VET – Dispensar veterinar.
Dl. Boboc Ioan – consilier local : o singura intrebare: daca comisia se constituie sau
daca se aproba. Daca se constituie se constituie sau daca se aproba inseamna ca s-a
constituit si ea doar se aproba. Se raspunde ca se aproba constituirea comisiei.
Nefiind alte discutii pe marginea proiectului de hotararii se supune la vot. Se aproba in
unanimitate de voturi
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de
execuţie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Moara Vlăsiei pe trimestrul III al
anului 2018
Dl. Primar Filip Andrei prezinta pe scurt materialul anexat proiectului de hotarari.
Dl. Matei Cristian – consilier local , in material este vorba de extinderi de strazi
asfaltate?

Dl Primar Filip Andrei – primim in jurul a 60 miliarde lei vechi de la MDAR pe proiectul
extindere strazi pe baza unui parteneriat. Probabil ca lucrarile vor incepe cel mai
devreme in primavara anului urmator, procedurile de achizitii fiind in derulare.
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotararii se supune la vot. Se aproba in
unanimitate de voturi
1. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind inlocuirea
titularului contractului de concesiune nr. 1899/11.04.2005 pentru Cabinetul
medical situat in sat Caciulati, Comuna Moara Vlasiei, ca urmare a schimbarii
formei de organizare a exercitarii profesiei din Cabinetul Medical Individual Dr.
Buzica Luminita in S.C. Servicii Medicale „Dr. Buzica”S.R.L.
Dl. Primar Filip Andrei prezinta pe scurt necesitatea initierii proiectului de hotarari
motivat de faptul ca doamna doctor Buzica Luminita , beneficiarul contractului de
concesiune al unui spatiu al Dispensarul din Caciulati in conditiile Legii nr. 884/2004 , a
schimbat forma de organizare din Cabinet medical individual in Societate cu obiect de
activitate servicii medicale al carei asociat unic este doamna Dr. Buzica Luminita.
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotararii se supune la vot. Se aproba in
unanimitate de voturi
1. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind revocarea
Hotararii Consiliului Local al comunei Moara Vlasiei nr. 69/27.09.2018 referitoare
la admiterea compartimentarii imobilului – casa de locuit P+M construita de catre
Tanase Nicolae – Viorel pe teren atribuit de Consiliul Local Moara Vlasiei in
conditiile Legii nr. 15/2003 si acordul cu privire la instrainarea catre fratele sau
Tanase Gheorghe – Gabriel a unei parti din locuinta situata in comuna Moara
Vlasiei, Str. Predeal nr. 10, judetul Ilfov.
Dl Primar Filip Andrei : In esenta ‚ sunt doi frati care unul dintre ei a primit un loc de
casa in cartierul Tineretului iar pe acesta au construit o locuinta a carei finantare a
suportat-o impreuna fiind compartimentat pe doua nivele,parter si mansarda in ideea de
a locui unul la parter si celalat la mansarda. In sedinta trecuta, am initiat un proiect de
hotararie prin care eram de acord cu compartimentarea si instrainarea unui parti de
imobil.Proiectul a fost aprobat dar ulterior fratii s-au decis ca este mai bine ca cel care a
primit terenul sa ramana cu casa, ca se vor despagubi intre ei si vor gasi solutii sa-si
faca separat locuinta Ca urmare a deciziei lor, Hotararea adoptata trebuie revocata ca
ramasa fara obiect.
Dl. Matei Cristian , consilier local intreaba : cel care va fi despagubit se va intoarce si el
catre consiliul local sa ceara un loc de casa.
Raspunde dl. Primar Filip Andrei – Deocamdata nu stim , nu a facut o astfel de cerere.
Dl. Matei Cristian , consilier local: intrebarea era daca se incadreaza?
Raspunde dl. Primar Filip Andrei: s-ar fi incadrat daca facea o astfel de cerere.

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotararii se supune la vot. Se aproba in
unanimitate de voturi
1. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al primarului si a
serviciilor publice de interes local.
Doamna Dumitru Eugenia – Secretarul comunei prezinta pe scurt necesitatea aprobarii
organigramei. Aceasta se aproba in fiecare an. Fata de organigrama aprobata anterior,
modificarea consta in faptul ca cele doua servicii ,respectiv Serviciu de salubrizare si
Serviciu de canalizare s-au infiintat ca servicii cu personalitate juridica in subordinea
consiliului local, servicii cu numar de salariati propriu. Ca urmare a acestui lucru cele 10
posturi ramase libere la dispozitia consiliului local au fost distribuite pe fiecare
compartiment, mai putin catre serviciul public de evidenta a persoanei care de la
infiintare i s-a atribuit fix trei posturi in functie de numarul de locuitori,celorlalte
compartimente li s-au mai alocat cate un post, respectiv 6 posturi la cele 6
compartimente si restul de 4 posturi la Serviciul administrativ. In momentul de fata
aceste posturi sunt vacante, sunt disponibile pentru scoatere la concurs .Aceasta este
modificarea fata de organigrama aprobata in 2017.
Dl. Miron Mihai – intreaba daca la compartimentul urbanism a fost prevazut inca un
post.
Se raspunde ca a fost prevazut un post.
Dl. Boboc Ioan , consilier local intreaba daca acum de curand a fost un concurs si daca
acesta a fost afisat pe site-ul primariei.
Se raspunde ca o perioada site-ul primariei nu a functionat motiv pentru care anuntul nu
a fost vazut. Au fost posturi contractuale de ingrijitor la gradinita 2 si 3 si un post de
institutor la Centrul de zi. Nu au fost scoase la concurs functii publice.
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotararii se supune la vot. Se aproba in
unanimitate de voturi

Se trece la punctul Diverse :
a) Discutarea cererii nr. 16585 din 11.10.2018 prin care NIK KATY SNK
FAMILY S.R.L., cu sediul social in comuna Moara Vlasiei, Sos. Eroilor nr.
72, judetul Ilfov,solicita acordul de functionare.
Este vorba de Simion Nicolae , care era autorizat pe persoana fizica si a
infiintat societate care la randul ei trebuie sa primeasca aordul de
functionare
Supusa la vot, cererea se aproba in unanimitate de voturi.
b) Discutarea cererii nr. 17.108 din 29.10.2018 prin care NIK LUIGY CAFE
S.R.L., cu sediul social in comuna Moara Vlasiei, Sos. Eroilor nr323 A,
judetul Ilfov,solicita acordul de functionare.
Acordul se solicita pentru desfasurarea activitatii de jocuri de noroc,
locatia fiind in centru la cooperatie. Este o problema, ca se cere

eliberarea acordului intr-un program de functionare 24 ore din 24 ore.S-a
solicitat acordul vecinilor.
Dl. Dumitru Viorel , consilier local – ar trebui pus in vedere sa protejeze
investitia primariei din fata imobilului.
Dl Paraschiv Nicolae : are obligatia legala de a angaja paza de noapte.
Dl. Primar : in situatia in care nu respecta sau nu indeplineste conditiile de
functionare i se poate retrage acordul.
Supusa la vot, cererea se aproba in unanimitate de voturi
Alte probleme de ridicat la punctul diverse:
Dl. Matei Cristian, consilier local : suntem la inceputul lunii noiembrie , s-au aprobat
bursele celor doua studente din satul Puhoi, Republica Moldova .Ce s-a mai intamplat?
Raspunde domnul Viceprimar Cucu Florin: cele doua studente, Gutiera Timotin si
Dumitrita Varlan sunt inscrise la Facultatea de filozofie din cadrul Universitatii
Bucuresti,una sta la caminul studentesc si una sta la o gazda. S-a stabilit sa le platim
cantina , un abonament pe transportul in comun, si o deplasare acasa in Republica
Moldova la 1 – 2 luni .Pana acum nu avem o suma stabilita, ne-am gandit la 1.000 lei.
Daca sunt si alte propuneri.
Dl. Primar Filip Andrei : s-a aprobat in buget o suma de 10.000 lei pe an si se
deconteaza periodic in functie de cheltuieli.
Dl. Miron Mihai :
1) Incepem cu chestiuni de procedura. Proiectele de hotarari nu pot fi dezbatute daca
nu sunt insotite de raportul compartimentului de resort si raportul comisiei de
specialitate.La punctele 3 si 4 nu se intrunesc conditiile .
2) Consider ca domnul Primar incalca legea prin emiterea dispozitiei prin care
secretizeaza documentele.Daca s-a facut ceva in acest sens.
3) Intruna din interpelarile mele am solicitat relatii despre Criket, daca s-au incasat banii
si daca nu, ce demersuri s-a facut sa se incaseze.
4) Solicit sa mi se comunice in termen de 3 zile minuta sedintei de azi pentru a putea
face eventuale completari.
Epuizandu-se punctele inscrise pe ordinea de zi si nemaifiind inscrieri la cuvant,
se declara inchisa sedinta ordinara, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces
verbal

