Aprobat
in sedinta Consiliului Local
din data de 16.06.2022
PROCES-VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Moara Vlăsiei din data de 31 mai 2022
Ședinta are loc la Centrul Cultural Arena din comuna Moara Vlasiei, Sos. Azuga nr. 2, judetul
Ilfov, orele 18,00. La sedinta sunt prezenti un numar de 14 consilieri locali, lipsește dl. Consilier Matei
Cristian. La ședință participă și consilieri ai consiliului extins.Sunt prezenti un număr de 14 consilieri
(lipsește motivat dl. Consilier Purcaru Cristian Gheorghe).
Doamna secretar general Dumitru Eugenia, declară ședinta deschisă.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Dumitru Viorel pentru a doua lună consecutiv.
Doamna secretar Dumitru Eugenia supune aprobarii Consiliului local procesul-verbal al sedinței
ordinare din data de 28.04.2022, supus la vot se aproba care se aproba cu 13 voturi ,,pentru și o ,,abținere,,
dl. Consilier Matei Cristian.
Dl. Presedinte de sedinta Dumitru Viorel, da citire ordinii de zi a ședintei :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009
între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov, în numele și pe seama
UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., în calitate de Delegat
(Operator)
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Județul
Ilfov – Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Comuna Moara Vlăsiei –
Consiliul Local Moara Vlăsiei în vederea realizării campaniei de informare privind risipa
alimentară „Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu arunca mâncarea!”
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui teren în condițiile Legii nr. 15/2003 în vederea
construirii de locuințe proprietate personală.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al
bugetului local al comunei Moara Vlăsiei pentru anul 2021.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
5. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii banesti elevilor claselor a-VIII-a de pe raza
comunei Moara Vlasiei, care au obtinut rezultate bune la invatatura în anul școlar 20212022.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
6. Proiect de hotărâre privind modificarea utilizării excedentului bugetar din anii precedenți.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Moara
Vlasiei în luna mai 2022.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021 ale
S.C. CODRII VLASIEI S.R.L.
Inițiator : Filip Andrei Primarul comunei Moara Vlasiei
9. Discutarea cererii nr. 11527/26.05.2022 a S.C. CRIN STIM GLOBAL CONSTRUCT
S.R.L. prin care solicită obținerea acordului de funcționare activitățile de întreținere și
reparații auto și baruri și activități de servire.
10. Discutarea cererii nr. 11879/16.05.2022 a S.C. DECORIO PLUS S.R.L. prin care solicită
obținerea acordului de funcționare activitățile comerț cu ridicata al materialului lemnos și
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al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare, depozitări, Fabricarea de
construcții metalice.
11. Diverse.
a) Intrebari și interpelari.
Dl. Presedinte de ședinta Dumitru Viorel, supune la vot ordinea de zi care se aproba în unanimitate
de voturi.
Se trece la punctul nr. 1 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional
nr. 6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la
data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov, în numele și pe seama
UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., în calitate de Delegat (Operator).
Dl. Primar Filip Andrei prezintă proiectul de hotărâre.
Nefiind inscrieri la cuvânt, Dl președinte de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre privind
aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi
de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA
Ilfov, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., în calitate
de Delegat (Operator), care se aprobă cu votul a 14 consilieri ,,pentru,, din totalul de 15 consilieri în funcție.
Se trece la punctul nr. 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui
Protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și
Comuna Moara Vlăsiei – Consiliul Local Moara Vlăsiei în vederea realizării campaniei de informare
privind risipa alimentară „Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu arunca mâncarea!”
Dl. Primar Filip Andrei : prezinta proiectul de hotarâre.
Nefiind inscrieri la cuvânt, Dl președinte de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre privind
aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Inspectoratul
Școlar Județean Ilfov și Comuna Moara Vlăsiei – Consiliul Local Moara Vlăsiei în vederea realizării
campaniei de informare privind risipa alimentară „Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu arunca mâncarea!”,
care se aprobă cu votul a 14 consilieri ,,pentru,, din totalul de 15 consilieri în funcție.
Se trece la punctul nr. 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind atribuirea unui teren în
condițiile Legii nr. 15/2003 în vederea construirii de locuințe proprietate personal.
Dl. Primar Filip Andrei : prezinta proiectul de hotarâre.
Menționeaza că s-a raspuns solicitarilor urmatoarelor personae: Boboc Ani Laura, Vasile Iulian
Ștefan, Ulcă Gelu Ionuț, Ion Mariana Georgiana. Toți sunt cetățeni ai comunei Moara Vlasiei.
Nefiind inscrieri la cuvânt, Dl președinte de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre privind
atribuirea unui teren în condițiile Legii nr. 15/2003 în vederea construirii de locuințe proprietate personal,
care se aprobă cu votul a 14 consilieri ,,pentru,, din totalul de 15 consilieri în funcție.
Se trece la punctul nr. 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere
a exercițiului bugetar al bugetului local al comunei Moara Vlăsiei pentru anul 2021.
Dl. Primar Filip Andrei : prezinta proiectul de hotarâre.
Nefiind inscrieri la cuvânt, Dl președinte de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al bugetului local al comunei Moara Vlăsiei pentru
anul 2021, care se aprobă cu votul a 11 consilieri ,,pentru,, și 3 ,,abțineri,, (dnii consiglieri Dumitru Viorel,
Matei Cristian și Boițeanu Daniel) din totalul de 15 consilieri în funcție.
Se trece la punctul nr. 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind acordarea de premii banesti
elevilor claselor a-VIII-a de pe raza comunei Moara Vlasiei, care au obtinut rezultate bune la invatatura în
anul școlar 2021-2022.
Dl. Primar Filip Andrei : prezinta proiectul de hotarâre.
Nefiind inscrieri la cuvânt, Dl președinte de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre privind
acordarea de premii banesti elevilor claselor a-VIII-a de pe raza comunei Moara Vlasiei, care au obtinut
rezultate bune la invatatura în anul școlar 2021-2022, care se aprobă cu votul a 14 consilieri ,,pentru,, din
totalul de 15 consilieri în funcție.
Se trece la punctul nr. 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea utilizării
excedentului bugetar din anii precedenți.
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Dl. Primar Filip Andrei : prezinta proiectul de hotarâre.
Nefiind inscrieri la cuvânt, Dl președinte de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre privind
modificarea utilizării excedentului bugetar din anii precedenți, care se aprobă cu votul a 11 consilieri
,,pentru,, și 3 ,,abțineri,, (dnii consilieri Dumitru Viorel, Matei Cristian și Boițeanu Daniel) din totalul de
15 consilieri în funcție.
Se trece la punctul nr. 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Moara Vlasiei în luna mai 2022.
Dl. Primar Filip Andrei : prezinta proiectul de hotarâre.
Nefiind inscrieri la cuvânt, Dl președinte de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Moara Vlasiei în luna mai 2022, care se aprobă
cu votul a 11 consilieri ,,pentru,, și 3 ,,abțineri,, (dnii consilieri Dumitru Viorel, Matei Cristian și Boițeanu
Daniel) din totalul de 15 consilieri în funcție.
Se trece la punctul nr. 8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare
aferente anului 2021 ale S.C. CODRII VLASIEI S.R.L.
Dl. Primar Filip Andrei : prezinta proiectul de hotarâre.
Nefiind inscrieri la cuvânt, Dl președinte de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre privind
aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021 ale S.C. CODRII VLASIEI S.R.L., care se aprobă cu
votul a 11 consilieri ,,pentru,, și 3 ,,abțineri,, (dnii consilieri Dumitru Viorel, Matei Cristian și Boițeanu
Daniel) din totalul de 15 consilieri în funcție.
Se trece la punctul nr. 9 al ordinii de zi : Discutarea cererii nr. 11527/26.05.2022 a S.C. CRIN
STIM GLOBAL CONSTRUCT S.R.L. prin care solicită obținerea acordului de funcționare activitățile de
întreținere și reparații auto și baruri și activități de servire.
La ședință este prezent dl. Todirică reprezentant al firmei în cauză, care prezinta activitatea pe care
o desfășoară firma în cauză.
Supusă la vot solicitarea S.C. CRIN STIM GLOBAL CONSTRUCT S.R.L. se aprobă în cadrul
orarului 8,00-22,00, cu 14 voturi ,,pentru,,.
Se trece la discutarea punctului nr. 10 al ordinii de zi - Discutarea cererii nr. 11879/16.05.2022
a S.C. DECORIO PLUS S.R.L. prin care solicită obținerea acordului de funcționare activitățile comerț cu
ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare, depozitări,
Fabricarea de construcții metalice.
Supusă la vot solicitarea S.C. DECORIO PLUS S.R.L se aproba în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi Diverse.
Nemaifiind si alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Dumitru Viorel declară
lucrările ședinței închise.
Proces-verbal încheiat azi 31.05.2022.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,

Viorel DUMITRU

Eugenia DUMITRU
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