APROBAT
in sedinta Consiliului Local
din data de 27.11.2020
PROCES-VERBAL
incheiat astazi 20.11.2020, in sedinta extraordinara
a Consiliului Local al comunei Moara Vlasiei
Sedinta se desfasoara in incinta imobilului „Casa Albă” din comuna Moara Vlasiei, sat
Caciulați, Sos. Unirii nr. 162, judetul Ifov. La sedinta sunt prezenti 14 consilieri locali,
inclusiv Dl. Paraschiv Ionut-Robert.
Doamna secretar general Dumitru Eugenia declara sedinta deschisa si deoarece
punctul nr. 1 al ordinii de zi este Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de
sedinta pentru o perioada de trei luni, incepand cu luna noiembrie 2020, roaga domnii
consilieri sa faca propuneri pentru presedintele de sedinta pentru urmatoarele trei luni.
Domnul consilier Purcaru Cristian-Gheorghe propune sa fie presedinte de sedinta
domnul Dumitru Viorel. Nemaifiind si alte propuneri, doamna secretar general Dumitru
Eugenia supune la vot propunerea mai sus mentionata, care se aproba cu 14 consilieri pentru
si 1 abtinere( Dumitru Viorel) .
Domnul presedinte de sedinta Dumitru Viorel da citire ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de
trei luni, incepand cu luna noiembrie 2020.
Initiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlasiei, proiect care s-a dezbatut.
2. Depunerea juramantului domnului Paraschiv Ionut-Robert – consilier local al
comunei Moara Vlasiei al carui mandat a fost validat prin incheierea nr.
14452/12.11.2020 de Judecatoria Buftea in Dosarul nr. 29904/94/2020.
3. Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate ale Consiliului Local al comunei Moara Vlasiei.
Initiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlasiei
4. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Moara Vlasiei.
Initiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlasiei
Supusa la vot ordinea de zi este aprobata in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul nr. 2 al ordinii de zi : Depunerea juramantului domnului
Paraschiv Ionut-Robert – consilier local al comunei Moara Vlasiei al carui mandat a fost
validat prin incheierea nr. 14452/12.11.2020 de Judecatoria Buftea in Dosarul nr.
29904/94/2020.
Doamna secretar general Dumitru Eugenia da citire incheierii nr. 14452/12.11.2020 a
Judecatoriei Buftea in Dosarul nr. 29904/94/2020.
Dupa depunerea juramantului , domnul consilier Paraschiv Ionut-Robert semneaza
juramantul in doua exemplare din care un exemplar i se inmaneaza de catre doamna secretar
general si al doilea exemplar se depune la dosarul de sedinta.
Se trece la punctul nr. 3 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind organizarea
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al comunei Moara
Vlasiei.
Domnul presedinte de sedinta Dumitru Viorel da citire propunerilor dumnealui privind
membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local:
• Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si
urbanism, realizarea lucrărilor publice și de gospodărie comunală, privatizare,
servicii
- Cucu Florin, Purcaru Cristian-Gheorghe, Dumitru Viorel
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•

Comisia pentru activități social culturale, culte, juridică și de disciplină,
invățamânt, sănătate și familie
-Nicolae Marian, Anca Florin si Enache Gavril
• Comisia pentru administraţie publică locala, administrarea domeniului public
și privat al comunei, apărarea ordinii publice, muncă și protecție socială,
protecția copiilor
- Trifu Ionel, Butusina Dan Eugen si Paliciuc Ciprian-Sorin
• Comisia pentru agricultura, protecția mediului, turism, activități
sportive,conservarea monumentelor istorice și de arhitectură
- Purcaru Gheorghe, Pararschiv Ionut Robert si Boiteanu Daniel
• Comisia pentru fonduri europene, strategii de dezvoltare și atragerea
investitorilor, integrare europeană
- Dumitrica Petre, Barbu Costin si Matei Cristian
Mai sunt si alte propuneri? Sunteti de acord cu componenta comisiilor?
Domnul consilier Boiteanu Daniel: Comisiile vor fi transmise?
Doamna secretar general Dumitru Eugenia: Da sunt publice, vor fi afisate pe
site-ul primariei.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea facuta de domnul
presedinte de sedinta Dumitru Viorel, care se aproba cu 14 voturi „pentru” si o
„abtinere” domnul consilier Matei Cristian.
Doamna secretar general arata succint care sunt atributiile consilierilor locali
pe comisii, precizand ca acestea sunt detaliate in Regulamentul de organizare si
functionare a consiliului local ce urmeaza a fi aprobat in sedinta urmatoare. Se arata ca
fiecare comisie trebuie sa isi aleaga cate un presedinte si un secretar si se stabileste ca
ar trebuie sa se treaca la discutarea punctului 4 al ordinii de zi si apoi sa se hotarasca
de catre membrii comisiilor de specialitate cine va fi presedinte si cine secretar al
comisiei.
Domnul consilier Boiteanu Daniel arata ca, dumnealui, pe anumite probleme ,
proiecte ridicate in consiliu sau cuprinse pe ordinea de zi va cere ajutor de specialitate
unui specialist extern pe problema in cauza, dupa care isi va spune parerea in Consiliul
local.
Domnul primar Filip Andrei : Doar opinia dumneavoastra conteaza. Orice
problema pusa pe ordinea de zi este avizata de doamna secretar, iar Institutia
Prefectului ne da avizul de legalitate.
Se trece la punctul nr. 4 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind
alegerea viceprimarului comunei Moara Vlasiei
Doamna secretar general: Se fac propuneri, iar propunerile se trec pe un buletin
de vot. Propunerile se trec in ordinea in care se fac. Buletinele se vor da la fiecare
consilier. Propunerile pot fi mai multe. Se voteaza cu „Da” in dreptul propunerii.
Domnul consilier Purcaru Gheorghe face propunerea pentru viceprimar in
persoana domnului consilier Cucu Florin.
Domnul consilier Matei Cristian : Deoarece domnul Cucu Florin a fost declarat
incompatibil de catre ANI si risca calitatea de ales local, pentru a se evita noi alegeri
pentru functia asta, propun pe domnul Marian Niculae.
Domnul consilier Niculae Marian multumeste domnului Matei Cristian pentru
propunerea facuta dar refuza nominalizarea lui la functia de Viceprimar si inscrierea
pe buletinul de vot din motive personale.
Domnul Enache Gavril propune pe domnul Niculae Marian.
Doamna secretar general, explica ca DL. Niculae Marian tocmai a refuzat,
poate propune pe altcineva.
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Domnul consilier Boiteanu Daniel propune pe domnul consilier Trifu Ionel.
Domnul consilier Trifu Ionel refuza propunerea si inscrierea pe buletin de
vot,din motive personale.
Se inscrie in buletinul de vot numele domnului consilier Cucu Florin. Buletinul
de vot se inmaneaza fiecarui consilier local. Dupa exprimarea votului , buletinul de vot se
returneaza impachetat catre secretarul general. Dupa deschiderea buletinelor de vot si
numaratoarea acestora , se constata ca domnul CUCU FLORIN a fost ales VICEPRIMARUL
COMUNEI MOARA VLASIEI cu 11 voturi „pentru” si 4 „abtineri”.
Se trece la alegerea Presedintelui si al Secretarului pentru ficare comisie de
specialitate a Consiliului Local.
•
Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si
urbanism, realizarea lucrărilor publice și de gospodărie comunală, privatizare, servicii
Presedinte: Dumitru Viorel
Secretar: Purcaru Cristian Gheorghe
Membru : Cucu Florin
•
Comisia pentru activități social culturale, culte, juridică și de disciplină,
invățamânt, sănătate și familie
Presedinte: Niculae Marian
Secretar: Anca Florin
Membru: Enache Gabriel
•
Comisia pentru administraţie publică locala, administrarea domeniului
public și privat al comunei, apărarea ordinii publice, muncă și protecție socială,
protecția copiilor
Presedinte: Trifu Ionel
Secretar: Butusina Dan Eugen
Membru: Paliciuc Ciprian Sorin
•
Comisia pentru agricultura, protecția mediului, turism, activități
sportive,conservarea monumentelor istorice și de arhitectură
Presedinte: Purcaru Gheorghe
Secretar: Paraschiv Robert Ionut
Membru: Boiteanu Daniel
•
Comisia pentru fonduri europene, strategii de dezvoltare și atragerea
investitorilor, integrare europeană
Presedinte: Dumitrica Petre
Secretar: Barbu Costin
Membru: Matei Cristian
Avand in vedere caracterul extraordinar al sedintei, se constata ca toate punctele de pe
ordinea de zi au fost epuizate.
Inainte de inchiderea sedintei domnul consilier Matei Cristian solicita sa intervina si sa
supuna atentiei consiliului local evenimentele desfasurate in ziua de duminica,respectiv faptul
ca un grup de biciclisti au fost amenintati de catre dl Victor, referitor la circulatia desfasurata
pe drumul de acces situat pe langa balta administrata de catre acesta. Trebuie sa se
reglementeze aceasta situatie. Intreaba care este statutul juridic al drumului. Situatia cu
biciclistii putea degenera, acolo puteau fi si copii , sunt si caini in zona si este periculos pentru
cetateni. Oamenii ne judeca si spun ca noi suntem de vina.
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Dl. Primar : Filip Andrei : O sa ne informam, trebuie sa se poarte o discutie aplicata
intr-o sedinta urmatoare. Problema ridicata de domnul Matei este destul de complicata,
trebuie dezbateri, trebuie sa-i ascultam pe cei implicati si nu face obiectul acestei sedinte
extraordinare. Bine ar fi ca orice problema de acest gen sa se ridice mai intai in cadrul
sedintelor Comisiilor de specialitate iar in cadrul sedintelor de consiliu ordinare sa se prezinte
lucruri deja discutate . Orice raspuns trebuie documentat si fundamentat pe lege.
Dl Matei Cristian – consilier local : nu stim ce dezbateri ar trebui sa fie in cazul
drumului. Este al nostru sau nu. Ce sa inteleg , ca noi nu stim ce terenuri avem?
Dl. Primar : Filip Andrei – este o intrebare retorica? Cel putin de 4 ani sunteti in
consiliul local, mai inainte a fost tatal dumneavoastra, sunteti om politic local puternic ancorat
in realitatea comunei. Cu siguranta cunoasteti raspunsul la intrebare cu atat mai mult ca locuiti
si in proximitatea acestei balti.
Dl. Boiteanu Daniel –consilier local: mi se pare corect ca un consilier care se
confrunta cu o problema, pentru ca acesta este ochii si urechile cetatenilor, sa le spuna in
cadrul sedintei consiliului local, sa fie consemnat in procesul verbal si daca se solicita un
raspuns din partea autoritatilor acesta sa poata fi primit intr-un interval de timp sau pana la
sedinta urmatoare.
Se raspunde de catre doamna secretar general ca in cadrul unei sedinte ordinare exista
un punct distinct, punctul Diverse unde se pot ridica astfel de probleme. Unde se poate, se
primeste raspunsul pe loca sau se consemneaza in procesul verbal si se obtine raspunsul , de
regula , pana la sau la sedinta ordinara urmatoare.
Ca urmare a epuizarii punctelor de pe ordinea de zi , dl . presedinte incheie sedinta,
drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dumitru Viorel

SECRETAR GENERAL,
Dumitru Eugenia
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