Aprobat
in sedinta Consiliului Local
din data de 28.05.2021
PROCES-VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Moara Vlasiei din data de 29.04.2021
Sedinta are loc la orele 18,00, la Casa Alba din comuna Moara Vlasiei, Sos. Unirii nr. 162, judetul
Ilfov. La sedinta sunt prezenti un numar de 15 consilieri locali, lipsește dl. Consilier Anca Florin.
Doamna secretar general Dumitru Eugenia declara sedinta deschisa.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Costin Barbu pentru a treia luna consecutiv.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din 26.03.2021, care se aproba 14 voturi
“pentru” si o “abținere” (Dl. Consilier Dumitrică Petre pentru ca a lipsit la ședința respectivă”).
Dl. Presedinte de sedinta da citire ordinii de zi a sedintei :
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Moara
Vlăsiei pe anul 2021.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului public
de salubrizare al comunei Moara Vlasiei.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei
Moara Vlasiei pe trimestrul I 2021.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
4.
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea pozitiilor nr. 103, 108 si 109 din
inventarul domeniului public al comunei Moara Vlasiei.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
5.
Proiect de hotărâre de modificare a Hotararii Consiliului Local nr. 13 din 26.03.2021
privind aprobarea cuantumurilor si burselor aferente anului scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul
preuniversitar de stat.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
6.
Proiect de hotărâre privind atribuirea unui teren in conditiile legii 15/2003 in vederea
construirii de locuinta proprietate personala.
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
7.
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local al
comunei Moara Vlasiei pentru o perioada de trei luni (mai-iulie 2021).
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei
8.
Diverse
Intrebari si interpretari
a)
Discutarea cererii nr. 8680/06.04.2021 privind acordul de functionare.
b)
Discutarea cererii nr. 9275/ 20.04.2021 privind acordul de functionare.
c)
Discutarea cererii nr. 7446 din 05.03.2021- prelungire contract concesiune.
Se supune la vot ordinea de zi, care se aprobă în unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea primului punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli al comunei Moara Vlăsiei pe anul 2021.
Domnul primar Filip Andrei prezinta proiectul de hotarare. A venit și momentul de aprobare al
bugetului local, am întârziat destul de mult cu aprobarea acestui buget pentru că bugetul de stat a fost
aprobat destul de tarziu, ulterior a trebuit să așteptăm cotele de la trezorerie, deabia săptamâna trecută,
parcă, s-a aprobat bugetul Consiliului Județean, și acum suntem în măsură să-l supunem la vot.
Domnul primar Filip Andrei prezintă bugetul local la partea de venituri si partea de cheltuieli,pe
capitol, precum și lista de investiții.
Proiectul de buget a fost supus dezbaterii publice, a fost afișat, cei interesați puteau veni la
compartimentul de specialitate al primarului, puteau pune întrebări, puteau formula și propune
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amendamente. Nu s-a întâmplat acest lucru, banuiesc că nici probleme majore de înțelegere și interpretare
nu sunt.
Dl. Președinte de ședință Barbu Costin întreabă daca sunt înscrieri la cuvânt. Se înscrie la cuvant
dl. Viceprimar Cucu Florin. Întreabă : cota noastră, contribuția noastră de 2 % pentru proiectul de apă-canal
s-a prins în buget?
Domnul primar Filip Andrei- încă nu, acesta este un proiect multianual, deci nu se va finaliza anul
acesta. Noi acești bani, fizic nu-i avem. Noi ne-am fundamentat bugetul pe alte socoteli. Eu sper și cred că
va exista înțelegere la Consiliul Județean să găsim niște modalități de compensare a acestei sume. Noi nu
știm deocamdată la ce sume se adjudecă licitația, și în funcție la suma care se adjudecă cofinanțarea noastră
este de 2%. Oricum noi va trebui să adoptăm o hotărâre de consiliu local prin care suntem de acord să
susținem această cofinanțare. Că-i avem în fondul de rezervă, că facem un împrumut, că ne ajută Consiliul
Județean, vedem, dar oricum nu trebuie prinși în buget anul acesta pentru că nu se vor finaliza și nu se vor
deconta lucrările în cursul anului acestuia.
Dl. Consilier Matei Cristian – înainte să supunem la vot proiectul de hotărâre aș avea o întrebare
pe doamna secretar Dumitru Eugenia și anume : având în vedere decizia Agenției de Integritate din 3 martie
prin care un coleg de-al nostru a fost declarat în conflict de interese și ținând cont că ne aflăm tot la o ședință
de buget, de unde i s-a și tras, aș vrea să vă întreb dacă acea decizie modifică din punct de vedere juridic
statutul dumnealui de consilier, ca să nu ne trezim după aceia că votul este viciat.
Doamna secretar general Dumitru Eugenia: Deocamdată nu a sosit nici un fel de decizie, nu știu ce
s-a stabilit de A.N.I. In momentul de față nu este nimic comunicat.
Domnul consilier Dumitru Viorel : Intenția mea este sa votez bugetul fără punctele în care sunt
prinse achizițiile pentru tâmplărie PVC. Ca să doarmă lumea liniștită nu voi participa la acest vot.
Doamna secretar general Dumitru Eugenia: Nu există participare, ori vă abțineți, ori votați.
Domnul consilier Dumitru Viorel : Eu am să ies afara pe timpul votului.
Dl. Președinte de ședință Barbu Costin supune la vot proiectul de hotarăre privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Moara Vlăsiei pe anul 2021. Se voteaza cu 3 “abtineri” (dnii
consilieri Matei Cristian, Boițeanu Daniel și Enache Gavril) și11 voturi “pentru”.
Se trece la discutarea punctului 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli al Serviciului public de salubrizare al comunei Moara Vlasiei.
Domnul primar Filip Andrei prezintă proiectul de hotarâre.
Nefiind inscrieri la cuvant, domnul Presedinte de sedinta Costin Barbu supune la vot Proiectul de
hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului public de salubrizare al comunei
Moara Vlasiei, care se aprobă cu 12 voturi “pentru” si 3 “abțineri” (domnii consilieri Matei Cristian,
Boițeanu Daniel și Enache Gavril).
Se trece la discutarea punctului 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de
executie al bugetului local al comunei Moara Vlasiei pe trimestrul I 2021.
Doamna Cristea Eugenia, prezinta proiectul de hotărâre, atât la partea de venituri cât și la partea de
cheltuieli.
Nefiind inscrieri la cuvant, domnul Presedinte de sedinta Costin Barbu supune la vot Proiectul de
hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Moara Vlasiei pe trimestrul I
2021, care se aprobă cu 12 voturi “pentru” si 3 “abțineri” (domnii consilieri Matei Cristian, Boițeanu Daniel
și Enache Gavril).
Se trece la discutarea punctului 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea si
completarea pozitiilor nr. 103, 108 si 109 din inventarul domeniului public al comunei Moara Vlasiei.
Domnul primar Filip Andrei prezintă proiectul de hotarâre, conform documentației afișate pe siteul Primăriei. In tarlaua 115, Lacul boieresc la Căciulați, avem niște străzi – Măceșilor, Grădiădinilor și
Garoafelor, înregistrate ca având o lungime de 6 m și de fapt ele au în realitate 9 m.
Lucrurile sunt simple. Am făcut ridicări topografice la aceste strazi, trebuie modificat cadastru.
Doamna secretar general Dumitru Eugenia: Ele nu au putut fi cadastrate pentru că era diferență în
inventarul domeniului public, acolo apărea cu o lungime și o lățime, iar cand au mers sa facă cadastru era
altă lungime cu altă lățime și atunci trebuie sa modificăm, după care va trebui să actualizam în altă ședință
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după ce avem avizul consultativ de la Ministerul de Administrație.Noi acum aducem în limitele reale
pozițiile nr. 103, 108 și 109.
Nefiind inscrieri la cuvant, domnul Presedinte de sedinta Costin Barbu supune la vot Proiectul de
hotărâre privind modificarea si completarea pozitiilor nr. 103, 108 si 109 din inventarul domeniului public
al comunei Moara Vlasiei, care se aprobă în unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea punctului 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre de modificare a Hotararii
Consiliului Local nr. 13 din 26.03.2021 privind aprobarea cuantumurilor si burselor aferente anului scolar
2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat.
Domnul primar Filip Andrei prezintă proiectul de hotarâre, explicând faptul ca legislația prevede
că minimum lunar al unei burse este de 100 de lei, astfel cuantumul burselor de merit pentru elevii din
învățămantul preuniversitar de stat se modifică și va fi următorul :
a)
burse de merit :
pentru elevii cu media generala intre 8,50 - 9,00
100 lei/luna
pentru elevii cu media generala intre 9,50 – 9,50
125 lei/luna
pentru elevii cu media generala intre 9,50 – 9,99
150 lei/luna
pentru elevii cu media generala
10,00
200lei/luna
b)
burse de ajutor social: 350 lei/luna.
Nefiind inscrieri la cuvant, domnul Presedinte de sedinta Costin Barbu supune la vot Proiectul de
hotărâre de modificare a Hotararii Consiliului Local nr. 13 din 26.03.2021 privind aprobarea cuantumurilor
si burselor aferente anului scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat., care se
aprobă cu votul ,,pentru,, a 13 consilieri si doua ,,abțineri,, (domnii consilieri Niculae Marian si Anca
Florin).
Se trece la discutarea punctului nr. 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind atribuirea unui
teren in conditiile legii 15/2003 in vederea construirii de locuinta proprietate personala.
Domnul primar Filip Andrei prezintă proiectul de hotarâre.
Nefiind inscrieri la cuvant, domnul Presedinte de sedinta Costin Barbu supune la vot Proiectul de
hotărâre privind atribuirea unui teren in conditiile legii 15/2003 in vederea construirii de locuinta proprietate
personala, care se aprobă în unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea punctului nr. 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind alegerea
președintelui de ședinta al Consiliului Local al comunei Moara Vlasiei pentru o perioada de trei luni (maiiulie 2021).
Doamna secretar general Dumitru Eugenia: Vă rog să faceți propuneri.
Domnul consilier Purcaru Cristian face propunerea ca sa fie președinte de ședință pentru
următoarele 3 luni, domnul consilier Dumitru Viorel.
Nemaifiind și alte propuneri, domnul Presedinte de sedinta Costin Barbu supune la vot Proiectul
de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local al comunei Moara Vlasiei pentru
o perioada de trei luni (mai-iulie 2021), care se aprobă cu 13 voturi ,,pentru,, și două ,,abțineri,, (domnii
consilieri Matei Cristian și Dumitru Viorel).
Se trece la discutarea punctului nr. 8 al ordinii de zi : Diverse.
a) Discutarea cererii nr. 8680/06.04.2021 privind acordul de functionare.
Domnul primar Filip Andrei- este vorba despre Pizza Team SRL care solicita acordul de
funcționare pentru restaurant, cod CAEN 5610.
Nefiind inscrieri la cuvant, domnul Presedinte de sedinta Costin Barbu supune la vot acordul de
funcționare, care se aproba cu 13 voturi ,,pentru,, si doua ,,abtineri,, (domnii consilieri Purcaru Gheorghe
și Anca Florin).
Domnul Boiteanu Daniel parasește sala si menționeaza ca acorda votul ,,pentru,, la toate punctele
care se vor discuta.
b) Discutarea cererii nr. 9275/ 20.04.2021 privind acordul de functionare.
Domnul primar Filip Andrei- este vorba despre BRUTARIA DIN RAI SRL care solicita acordul
de funcționare pentru activitatea de brutarie, indeplineste conditiile legale, dosarul este complet.
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Nefiind inscrieri la cuvant, domnul Presedinte de sedinta Costin Barbu supune la vot acordul de
funcționare, care se aproba în unanimitate de voturi.
c)
Discutarea cererii nr. 7446 din 05.03.2021- prelungire contract concesiune
Domnul primar Filip Andrei – avea o concesiunepe 15 ani si cere prelungire cu 7,5 ani.
Presedinte de sedinta Costin Barbu – Îi prelungim în aceleași condiții?
Doamna secretar general Dumitru Eugenia: Ori nu îi prelungim, ori îi prelungim fără condiții, ori
îi prelungim cu condiții.
Presedinte de sedinta Costin Barbu: eu nu am nimic personal sa nu-i prelungim, dar trebuie să știm
în ce condiții, cum ?, că mă gândesc că în aceleași condiții care au fost în 2006 nu prea este ok.
Domnul consilier Dumitrică Petre: Eu am înțeles că anul trecut a facut și ceva investiții.
Domnul Dumitru Viorel -Ar trebui mai multe detalii, altfel nu am nici o problemă.
Doamna secretar general Dumitru Eugenia dă citire clauzelor contractuale din contractual în cauză.
Eu am o alta problema legata de acest dosar, la societate in statut vin doi: tehnicinul și Medicul Mușat care
a ieșit la pensie.
Domnul primar Filip Andrei- dacă s-ar aproba și semna în niște condiții acceptabile ar fi mai bine
decât pe piața publică, trebue să facem o hotarăre.
Dl. Viceprimar Cucu Florin – trebuie să se aprobe pentru Căciulați un cabinet veterinar cu condițiile
din statut, trebuie văzut.
Nefiind și alte inscrieri la cuvant, domnul Presedinte de sedinta Costin Barbu supune la vot
prelungirea contractului de concesiune nr.2757/21.04.2006, încheiat între Primaria Moara Vlasiei şi S.C.
MEDY VET PROSPER COM IMPEX S.R.L., care se aproba în unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea punctului Diverse.
Se înscrie la cuvânt domnul consilier Dumitru Viorel.
Domnul consilier Dumitru Viorel: Ce posibilități avem cu diblura asta care se scoate de aici să mai
punem pe strazi, dacă avem posibilitatea să rezolvăm problemele cu Vlasia, de pe Sondei. Sunt cateva
străduțe acolo care au lacuri, au gauri și mă gândeam la niște diblură din asta să punem pe acolo.
Domnul viceprimar Cucu Florin : Promisiunea este, noi strict legal nu putem să-i restricționăm.
Când au făcut pe Canela, au băgat pe Canela. Vor cât mai aproape să ducă, nu le convine să ne care nouă
kilometric. Promisiunea este când va ajunge la Vlăsia băgăm acolo. Sa închiriem mașini este și asta o
soluție, dar nu știu...
Dl. Primar FilipAndrei : treaba nu este simplă, dar punem.
Domnul consilieri Barbu Costin: Medicul de familie Buzica n-o să mai activeze aici ?
Dl. Primar FilipAndrei : Da așa este. Doamna Buzica avea 2000 de pacienți pe listă și ia predat
unui alt medic de familie. Este vorba de o doamna doctor de medicină de familie care mai are și o
specializare în ginecologie. Momentan activează ca și medic de familie la Otopeni, dar am înțeles din
discuțiile pe care le-am avut ca preda acel cabinet mai departe și se va ocupa strict de cabinetul de la
Căciulați. Cabinetul a fost preluat în chirie pentru o scurtă perioadă, urmand ca într-o ședință viitoare să
aprobam concesiunea.
Domnul consilier Niculae Marian: Referitor la rapel, la cei care s-au vaccinat la noi?
Dl. Primar FilipAndrei : În mod normal se vor vaccina tot aici. Vom face solicitare la spitalul
Militar. Noi când am deschis acest centru provizoriu de vaccinare ne-am gândit că solicitările din partea
membrilor comunității vor fi mult mai mari. Am făcut solicitare pentru centru permanent, nu provizoriu
Covid. Și bine că nu ne-au aprobat. Au fost pana in 300 de persoane. Nu merita cheltuite resurse. Să ținem
deschis un centru să se vaccineze 10-20 persoane pe zi, nu merită. Fiecare își hotărăște soarta. Noi ne-am
făcut datoria.
Multumește domnilor consilieri pentru participare, vă mulțumesc tuturor pentru că ați aprobat
bugetul local, nu ne-am propus în acest an să mutăm munții din loc, ci sa ducem la îndeplinire ce am început
anii trecuți.
- Centrul pentru situații de urgență va fi gata în curand
- Sala de sport de la Scoala gimnazială nr. 1 va fi și ea finalizata in vară-toamnă
- Casa Parohială de la Căciulați am început anul trecut și anul acesta vreau să o finalizăm
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Incepem lucrările la Biserica de la Pașcani, am pus piatra de temelie. Avem o sumă alocată de
10 miliarde de lei vechi pentru începerea lucrărilor la biserică.
- Avem un proiect la CNI pentru începerea unei construcții pentru un nou dispensar
- Vom reabilita străzi, pietruiri, mai facem o asfaltare-doua, mai spre toamnă în funcție de nivelul
încasărilor de la bugetul local.
Sper sa mai avem înțelegere și la Consiliul Județean, desi are un buget oarecum de austeritate pentru
anul în curs.
Dacă reușim să gestionăm această mare lucrare a Consiliului Județean, numai aici este o muncă, o
implicare de zi cu cu zi a primarului și viceprimarului. Este o întreagă nebunie, sunt probleme cu podețele,
cu intrările. Este un proiect bine definit. Noi trebuie să negociem orice.
Dl. Viceprimar Cucu Florin - Oamenii nu au înțeles că nu mai este parcare în fața casei.
Dl. Primar FilipAndrei : Odată cu recepția drumului județean staționarea pe podețe va fi interzisa.
Cine vrea sa-și lase masina în curte va fi jumătate în curte, jumătate pe domeniul public, dar să nu
obstrucționeze circulația pe alee.
Dl. Viceprimar Cucu Florin - Spațiul de la magazine este pentru aprovizionare, spațiile de parcare
se fac în curte sau în lateral. O să fie o problemă, o să ne amendeze.
Dl. Primar FilipAndrei : Una este oprirea, alta este parcarea și alta staționarea.
Nemaifiind si alte probleme pe ordinea de zi, domnul presedinte de sedinta Dl. Costin Barbu declara
lucrarile sedintei inchise.
Proces-verbal incheiat azi ………2021.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Costin Barbu

SECRETAR GENERAL,
Dumitru Eugenia
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