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

PROCES VERBAL

Incheiat azi 16 iunie 2022 in sedinta ordinara a Consiliului local Moara Vlasiei. La
sedinta participa un numar de 15 consilieri din totalul de 15 membri.
In baza convocarii din data de 10.06.2022, sedinta de consiliu se desfasoara la
„Casa Alba“ , sat Caciulati, Sos. Unirii nr. 162, judetul Ilfov.
Doamna Secretar Eugenia Dumitru declara sedinta deschisa.
Presedinte de sedinta ales la data de 28 aprilie 2022 este domnul consilier Dumitru
Viorel .
Se supune la vot procesul verbal din 31 mai 2022 .
Se aproba cu 1 voturi pentru si o abtinere ( Purcaru Cristian).
Domnul Presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale
Comunei Moara Vlăsiei din județul Ilfov, în calitate de partener, prin asocierea cu
Unitatea Administrativ-Teritorială - Orașul Popești-Leordeni (Lider), Unitatea
Administrativ-Teritorială Județul Ilfov, precum și cu un număr de 23 Unității
Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat
Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în
stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
2. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea
modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local
de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB
S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv
Transport SRL”
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
3. Proiect de hotărâre privind implementarea instrumentului economic “ plateste
pentru cat arunci”, completarea și modificarea regulamentului, caietului de sarcini,
taxelor speciale si tarifelor Serviciului public de salubrizare al comunei Moara
Vlasiei, judetul Ilfov.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
4. Diverse.
5. Intrebari și interpelari.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : solicita introducerea pe ordinea de zi a unui
proiect de hotarare cu privire la acordare locuri de casa pentru tinerii din comuna si
initierea unor discutii cu privire la cimitirele din localitate precum si discutii referitoare la
organizarea FestivaluluI ce urmeaza sa aibe loc la sfarsitul saptamanii.

Se supune la vot ordinea de zi cu copmpletarile solicitate.
Supusa la vot ordinea de zi se aproba in unanimitate
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării
Unității Administrativ-Teritoriale Comunei Moara Vlăsiei din județul Ilfov, în calitate de
partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială - Orașul Popești-Leordeni
(Lider), Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ilfov, precum și cu un număr de 23
Unității Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat
Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile
de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10.
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarari, se supune la vot.
Se aproba in unanimitate de voturi
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind privind acordarea de
mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public
București – Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului
public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de
Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL,
SC Regio Serv Transport SRL”
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarari, se supune la vot:
Se aproba in unanimitate de voturi
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind implementarea
instrumentului economic “ plateste pentru cat arunci”, completarea și modificarea
regulamentului, caietului de sarcini, taxelor speciale si tarifelor Serviciului public de
salubrizare al comunei Moara Vlasiei, judetul Ilfov.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : Proiectul nu a fost inca implementat. Am dotat
gunoiera cu aparatura necesara. Se lucreaza la aspectele administrative. Intr-o luna/doua
se va implamenta. Inca se fac probe.
Dl. Purcaru Gheorghe – consilier local: se mai colecteaza reciclabilele? Informez ca pe
str. Podul Calugarului nu au fost ridicate nici randul trecut.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : Nu au fost semnalate neconcordante in preluare.
Trebuie vazut. Referitor la partea vegetala, s-a platit un avans de 30% pentru utilajele de
compost. Dureaza aproximativ 2-3 luni,intre timp trebuie amenajata locatia
Dl. Boiteanu Daniel – consilier local: cetatenii cum o sa procedeze dupa implementare?
Dl. Filip Andrei – primarul comunei :cetatenii isi aduc pe cont propriu gunoil vegetal, la
rampa va fi un container si o persoana care preia, pentru a avea un control asupra
gunoiului. Partea de deseuri din constructii ramane cum se procedeaza in prezent, se
duce la groapa contracost. Se fac pasi marunti, seriosi si siguri, astfel incat sa rezolvam
cu partea de gunoi la nivel de comunitate.
Nefiind alte discutii pe marginea acestui subiect, se supune la vot.
Se aproba in unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind atribuirea unui teren
in conditiile Legii nr. 15/2003 in vederea construirii de locuinta proprietate personala.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei: vizeaza locuri pentru constructie locuinta adoi tineri
din comuna noastra, respectiv pe Achim florin Madalin si Meluta Oana Maria.
Nefiind discutii pe marginea acestui subiect, se supune la vot.
Se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la subiectul : Discutii cu privire la cimitirele din localitate.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei: in scurte cuvinte, situatia se prezinta astfel: la nivel
central, la Patriarhie, s-a luat o hotarare in care toate Parohiile sunt obligate, printr-o
hotarare interna, ca toate lucrarile din cimitire ( cavouri, borduri, precum si servicii
funerare) sa se faca de catre o singura firma, respectiv de catre SC Chivotul Mare SRL.
O hotarare luata in interiorul sinodului. S-a impus aceasta regula, dar Chivotul Mare nu
are posibilitatea fizica sa execute toate aceste lucrari la nivel national. Atunci a inaintat
ideea de a se subcontracta lucrari pe bucati.S-a facut licitatie, o firma pe Otopeni, alta pe
Tunari si asa mai departe. La Moara Vlasiei exista o firma. Si asa am ajuns sa nu ne mai
ingropam noi mortii nostrii ci sa platim la firma si nu numai, aceasta firma face groapa nu
la 2 m cat ar fi normal ci la doar 1,20 m , nu dreptunghi ci trapez ca sa nu munceasca
mult si a mai intervenit si o taxa de 600 lei ca sa-ti ia mortul de la capela pana la groapa.
Mai mult, informatia nu a fost disimulata suficient de bine si s-a ajuns sa se creada de
catre cetatean ca Primaria ar fi adus aceasta firma.Si asta pentru ca Primaria a intervenit
si a facut ceva curat cumva prin cimitire, a curatat ierburile si acest lucru a condus la
ideea ca primaria ar fi impus cumva aceasta firma. Total gresit. Nu vrem sa intervenim in
treburile bisericii, nu am facut-o nici in trebuirle interne la scoli, avem lucrari mult mai
importante la nivel de localitate. Dar lucruile trebuiesc clarificate si transmise informatiile
in mod corect.
dl. Dumitrica petre- consilier local: nu stim daca este o obligatie sa se ia firma pentru
lucrari. Este o recomandare si nu o obligatie.
Sunt prezenti la discutii preotii parohi: Pr. Nita Stefan - Parohia Pascani, Pr.Dobre Marian
Orlando Parohia Moara Vlasiei, Pr. Milos Mircea – Parohia Canela si Pr. Stefan Gabriel
Viorel - Parohia Caciulati.
Parintele Dobre Marian Orlando- Parohia Moara Vlasiei: totul a plecat de la o inspectie
efectuata in luna februarie. S-a recomandat sa trimitem o firma sa participe la licitatie.
Daca avem un contract cu firma aceasta il avem pentru ca ni s-a impus nu ca am vrut
noi.
Dl. Matei Cristian- consilier local: suntem obligati sa lucram cu aceasta firma? Daca pot
face in regie proprie?
Pr. Nita Stefan – Parohia Pascani: daca dumneavoastra doriti in regie proprie, preotul
este obligat sa dea autorizatie de lucrari. Contractul dintre Parohie si firma – il obliga pe
preot si nu pe cetatean. Regulamentul cimitirelor reglementeaza unele aspecte legate de
cimitire.
Pr. Dobre Orlando Marian- Parohia Moara Vlasiei: Biserica ortodoxa are in proprietate si
cimitirele. Ultimul Ordin este din 12.04.2022.Daca biserica vrea sa se ocupe putin mai
bine de cimitire nu este pentru a ingreuna mai mult pe cetatean. S-au gandit ca ar trebui

sa se faca o firma a Patriarhiei, agreata de aceasta sa faca lucrari bune si sa fie lumea
multumita. Tot in Regulament scrie ca autoritatile bisericesti competente poate accepta
lucrari in regie proprie dar respectivul trebuie sa achite la parohie un procent de 20% din
valoarea lucrarilor. Se prefera sa se lucreze cu o firma, sa existe o ordine inclusiv in
activitatea preotului . Eu am recomandat firma aceasta pentru ca cunosc persoanele.
Firma trebuie sa dea o taxa la SC Chivotul Mare, acestia i-a obligat sa faca si servicii
funerare. Am discutat cu cei de la departamentul cimitire si firma trebuie sa plateasca
10%din valoarea care apare in contract.
Pr. Milos Mircea – Parohia Canela : a fost un incident. De cand am semnat nu mi s-a
parut ca este un lucru in interesul crestinilor pentru ca noi pe ei ii reprezentam. Biserica
Canela se bazeaza pe un numar de femei care vin si fac multe servicii la biserica, udare,
curatenie, in mod benevol.
Se deschide lista pentru inscrieri la cuvant:: Boiteanu Daniel ,Cucu florin,Matei Cristian,
Purcaru Gheorghe, Dumitrica Petre, Trifu Ionel, Butusina Dan
Se da cuvantul:
1. Cucu Florin – Viceprimar comuna: S-a pus mare accent pe firma asta.
Consider ca nu este foarte serioasa.Sa intrebati cui a luat 800 lei, cui ii cere 600 lei.
Preotilor le reprosez ca nu respecta contractul legat de aceasta firma. Prin firma se fac
lucrari care se executa repede, gen servicii funerale, caratul apei,etc.si nu lucrari care
sunt de durata si necesita oameni.Spuneti ca ati facilitat cetateanul dar de fapt ati facilitat
firma . Sa ne gandim la locurile de veci. Acestea sunt pentru cetatenii comunei. Nu
consider ca rezolvam problemele Parohiei daca vindem celor din afara un loc de veci cu
2.500 – 3.000 lei.
2.Dl. Boiteanu Daniel – consilier local: din punctul meu de vedere consider ca este
bine sa existe o astfel de firma dar consider ca nu este bine sa se impuna cetateanului.
3.Dl. Matei Cristian – consilier local: nu am pus intrebarile pentru o dare de seama ci
doar am solicitat clarificari pentru ca sa ducem in teren o informare corecta.
4.Dl. Purcaru Gheorghe – consilier local: intrebare: aceasta firma este legal
constituita?
5.Dl. Dumitrica Petre – consilier local: vorbesc si in numele consilierului de parohie.
Pentru ca trebuie sa existe o disciplina si in constructia de cavouri, este bine ca exista
firma. Cetateanul nu trebuie sa fie obligat sa ia toate serviciile prevazute si expuse prin
contract. Cetateanul sa-si aleaga ce servicii trebuie sa faca cu firma si ce servicii poate
sa-si asigure singur.
Pr. Dobre Orlando – Marian- Parohia Moara Vlasiei: referitor la legalitatea firmei, am
primit un act de constituire si un certificat de inmatriculare.
6.Dl. Trifu Ionel – consilier local: intrebare: preturile sunt valabile si aceleasi pentru
toti cetatenii?
Pr. Dobre Orlando – Marian- Parohia Moara Vlasiei: concesionarul nu este proprietar
pe locul de veci. Biserica este proprietarul cimitirului iar cetateanul are un drept de
folosinta. Regulamentul prevede in mod exceptional ca omul sa-si faca si constructie si
in regie proprie. Noi suntem destul de diplomati sa intrebam cetateanul, si daca nu are
cu cine, a indrumam cetateanul catre firma.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei: acest contract este cu titlu de recomandare dar
cand s-a semnat, a devenit cam obligatoriu,in considerentul lor.Nu poti sa ma obligi pe

mine sa fac lucrari cu cine vrei si cu banii care ii vrei tu.Poti sa institui niste lucrari, niste
taxe la nivel de consiliu Parohial. Insist sa fie scoasa obligativitatea sa se faca aceste
servicii cu o anumita firma ci sa fie doar sub forma de recomandare. Ce biserica suntem
noi, ce primarie suntem noi daca nu respectam dorintele de pe patul de moarte al
cetateanului. Suntem pusi aici sa respectam dorintele oamenilor.
Trebuie sa tragem o concluzie finala. Din cate stiu eu, Parohiile sunt organizatii de
sine statatoare. Intrebare: din toate discutiile astea ce concluzie se trage? Este clar ca
preotilor li s-au impus acest contract. E o greseala. Cum putem noi sa rezolvam situatia,
sa hotaram noi acum sau preotii in speta?
Pr. Nita Stefan -Parohia Pascani: in urma acestei sedinte, pentru ca am fost invitati si
noi, sa facem un raport catre Parintele Protopop. La Pascani trebuie un cimitir nou, nu
mai sunt locuri in cimitirul existent. Am vrut sa fac cimitir pe terenul Parohiei de langa
Titei, am avut probleme cu fostul primar. In curtea bisericii nu mai sunt locuri de veci.
Pr. Dobre Orlando – Marian- Parohia Moara Vlasiei: daca doriti, firma subcontractanta
sa ramana dar sa punem niste conditii. Cel putin la noi in comuna, sa se lucreze putin
asupra contractului iar serviciile sa fie lasate la latitudinea si la alegerea cetateanului. Ca
si concluzie, facem o minuta impreuna si o inaintam la Chivotul Mare. Sa vina tot ca o
recomandare- sa excluda serviciile funerare.
Dl. Cucu Florin – viceprimarul comunei : nu cred ca daca preotii ar discuta cu omul
intai si ar intreba mai intai cetateanul daca are posibilitatea sa inmormanteze in regie
proprie si daca da, este bine, daca nu , sa recomande firma respectiva.
Dl. Filip Andrei – primarul comunei: Nu mai vreau sa se planga lumea!
Nefiind alte puncte pe ordinea de zi , se declara sedinta inchisa. Drept pentru care s-a
incheiat prezentul proces verbal.
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