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APROBAT 
 în şedinţa  Consiliului Local 

din data de ______________ 
  

 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat ast ăzi 27 decembrie 2018  în şedin ţa ordinar ă a Consiliului Local al 

comunei Moara Vl ăsiei 
 
 
 

Şedinţa se desfaşoară la Centrul Cultural pentru Tineret ,,Arena”, din str. 
Azuga nr. 2, orele 17,00. Sunt prezenţi un număr de 15 consilieri, precum si 
persoanele care reprezinta consiliul local largit. 

Şedinţa este deschisă de doamna Dumitru Eugenia- secretarul comunei 
Moara Vlăsiei, care declară lucrările şedinţei deschise având în vedere 
majoritatea prezentă, prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului local şi prevederile Legii nr. 215/2001.  

Se supune la vot procesul verbasl incheiat la sedinta din 29 noiembrie 
2018. Se aproba in unanimitate de voturi. 

Presedinte de sedinta pentru a treia luna consecutiv, este domnul consilier 
Purcaru Gheorghe dă citire ordinii de zi a şedinţei: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrari de interes 
local pentru anul 2019 ce se va realiza de catre beneficiarii de 
ajutor social din comuna Moara Vlasiei. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui teren in conditiile Legii nr. 
15/2003 in vederea construirii de locuinte proprietate personala. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei. 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului 
privat al comunei Moara Vlasiei disponibil pentru aplicarea 
dispozitiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinte proprietate personala. . 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2019. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizaíei de hrana 
incepand cu data de 01.12.2018. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a 
bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Moara Vlasiei pe 
trimestrul IV al anului 2018. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 
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7. Proiect de hotărâre privind  alegerea presedintelui de sedinta al 
Consiliului local al comunei Moara Vlasiei pentru o perioada de trei 
luni. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 

8. Diverse. 
a) Intrebari si interpelari  

 
 

Domnul Primar – Fillip Andrei solicita introducerea pe ordinea de zi a 2 
puncte:  
 a) . Proiect de hotarare privind privind aprobarea punctelor de pe ordinea 
de zi a AGA ADTPBII și acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov 

b) . Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei 
Moara Vlasiei pe anul 2018  

Se supune la vot ordinea de zi cu completarile propuse. Se aproba in 
unanimitate de voturi. 

1.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi:  Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2019 ce se va realiza 
de catre beneficiarii de ajutor social din comuna Moara Vlasiei 

Dl. Primar Filip Andrei: Prin proiectul de hotarari se aproba un plan al 
tuturor activitatilor ce le vor desfasura beneficiarii ajutorului social in anul 2019 , 
in special activitati de curatenie si igienizare comunala, actiuni ce sunt cuprinse 
in anexa la proiectul de hotarari. 

Nefiind intrebari , se supune la vot . Se aproba in unanimitate de voturi. 
2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi  : Proiect de hotărâre privind 

atribuirea unor terenuri in conditiile Legii nr. 15/2003 in vederea construirii de 
locuinte proprietate personala. 

Nefiind intrebari , se supune la vot . Se aproba in unanimitate de voturi 
 3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 
actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Moara Vlasiei disponibil 
pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinte proprietate personala. . 

Nefiind intrebari , se supune la vot . Se aproba in unanimitate de voturi 
 4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi; Proiect de hotărâre privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019. 

Dl. Primar Filip Andrei : conform traditiei nu am intervenit nici pentru anul 
2019 cu majorari ale impozitelor si taxelor locale. Asteptam sa vedeem ce 
dispune guvernul in acest sens, referitor la modificari de impozite si taxe locale. 

Nefiind intrebari , se supune la vot . Se aproba in unanimitate de voturi 
 
5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

acordarea indemnizaíei de hrana incepand cu data de 01.12.2018 
Dl Primar Filip Andrei : Ceea ce este cuprins in proiectul de hotarari este 

aprobarea acordarii indemnizatiri de hrana pe luna decembrie 2018 pentru 
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functionari publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al 
primarului. 

Nefiind intrebari , se supune la vot . Se aproba in unanimitate de voturi 
6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 
Moara Vlasiei pe trimestrul IV al anului 2018. 

 
Dl. Primar – Filip Andrei : este vorba de o situatie financiara inregistrata la 

finele lunii noiembrie urmand ca in luna ianuarie 2019 sa avem si situatia finala 
incheiata la pentru anul 2018 odata cu incheierea lunii decembrie 2018. 

Se da citire materialului anexat proiectului de hotarari. 
Ca proiecte pentru anul viitor : continuarea lucrarilor incepute in anul 

2018,respectiv sala de sport Scoala nr.1, lucrarile de la Cladirea Caciulati, 
lucrarile de la Casa Parohiala, noua biserica din „ Pascani „ la care avem acum 
documentatiile de avizare, avem binecuvantarea de incepere a lucrarilor si in 
primavara ne vom apuca efectiv de construire.Sa speram ca vom reusi sa facem 
cat mai mult in anul viitor, constructia se va face pe parcursul a 3-4 ani cu lucrari 
trainice, de durata. O alta lucrare ar fi asfaltarile pe strazile propuse prin proiectul 
„ Modernizare strazi” ,proiect finantat prin Ministerul Dezvoltarii. Alte tipuri de 
lucrari de infrastructura ar fi exinterea de retea de gaze naturale in Cartierul 
Tineretului si Vlasia , extinderea de retea canal – apa. 

Solicit consiliului local ca, in situatia in care mai ar fi ceva obiective de 
atins in anul bugetar 2019 si pe care le putem aplica, sa le discutam la primarie 
si astfel sa le putem cuprinde in bugetul pe anul 2019. 

Dl. Paraschiv Sorin – consilier local ; am rasfoit raportul la executia 
bugetara pe trimestrul IV si cred ca ar fi fost nevoie de doamna contabil sa ne 
poata raspunde. Sunt cateva neclaritati in ceea ce priveste cheltuielile cu posta 
precum si cheltuielile cu combustibilul. Daca ne puteti raspunde dumneavoastra. 

Dl. Primar : la combustibil – sunt multe utilaje la nivel de primarie, 
buldoexcavator, tractoare, masina de gunoi, motocositoare, cositoare, etc. 
Ramane discutia la cheltuielile de posta, s-ar putea sa fie o eroare de scriere. 

Dl. Paraschiv Sorin : o alta problema ar fi cea legata de sport. Sunt sume 
mici cuprinse in executie, activitatea sportiva fiind cam inexistenta. 

Dl. Primar -  ce este prevazut in executie reprezinta plata antrenorului de 
fotbal. Avem o grupa sau doua de juniori. Daca este sa vorbim de sport, la nivel 
local s-a investit enorm. Daca luam in primul rand infrastructura, 2 terenuri de 
sport, baza sportiva de la zero, doua Sali de sport. Nu putem fi acuzati ca nu s-a 
investit in sport. Daca vorbim de sportul individual-  l-am avut ca antrenor pe 
Daniel Ghita, este adevarat cu o taxa de cofinantare, in care parintii plateau o 
taxa de 50 lei / luna, fiind mai degraba o chestie de mobilizare. Ulterior s-a 
renuntat si la aceasta taxa numai sa vina copii sa faca sport. Dar domnul 
Paraschiv Sorin, este consilier local si nu ca trebuie facut, dupa cate stiu , in 
calitate de consilier local chiar sunteti obligat sa va implicati in aceasta problema. 
Din punctul meu de vedere consider ca am facut tot ce este posibil pentru a 
facilita efectuarea de activitati sportive.Si sa revenim la ordinea de zi,este vorba 
de executia bugetara. 
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Dl. Boiteanu Victor- consilier local : in problema sportului nu-i putem obliga 
pe copii sa lase tableta sau telefonul mobil si sa vina la fotbal sau la alte sporturi. 

Se supune la vot  proiectul de hotarari .Se aproba cu 13 voturi pentru si 2 
abtineri ( Paraschiv Sorin si Matei Cristian) 

  
7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind  

alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Moara Vlasiei 
pentru o perioada de trei luni 

Se fac propuneri:  
1. Domnul Marian Niculae propune sa fie presedinte de sedinta pe 

urmatoarele 3 luni, domnul Butusina Dan Eugen 
2. Domnul Paraschiv Sorin propune ca presedinte de sedinta pe 

urmatoarele 3 luni pe domnul Boboc Ioan. 
Se supune la vot prima propunere. Se aproba cu 12 voturi pentru si 3 

abtineri ( Butusina Dan Eugen, Paraschiv Sorin si Matei Cristian)  
 
Se trece la punctele introduse suplimentar pe ordin ea de zi: 
  
a) Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Moara 

Vlasiei pe anul 2018 
Dl. Primar Filip Andrei – rectificarea consta in transfer din bugetul 

Consiliului Judetea Ilfov a sumei de 200.000 lei pentru echilibrare. 
Nefiind intrebari , se supune la vot . Se aproba in unanimitate de voturi 
 

 b) Proiect de hotarare privind privind aprobarea punctelor de pe ordinea 
de zi a AGA ADTPBII și acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov 

Dl Viceprimar Cucu Florin : - maine la Primaria Capitalei are loca 
Adunarea Generala a Asociatiei de transport public Bucuresti Ilfov.  

Se da citire ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale, ordine de zi care 
trebuie aprobata in cadrul sedintei de catre domnii consilieri locali.  

Se preconizeaza ca, incepand cu 15 ianuarie , daca nu mai devreme , sa 
se introduca o linie pe Moara Vlasiei, respectiv linia 448.  

Nefiind intrebari , se supune la vot . Se aproba in unanimitate de voturi 
 
Se trece la punctul Diverse :  
1. Paraschiv Sorin – consilier local: o intrebare ar fi daca i s-a raspuns 

domnului Miron la intrebarile puse in cursul anului 2018. Erau intrebari legate de 
societate, intrebari care au fost adresate si consiliului local.  

Dl. Primar Filip Andrei : Domnul Miron a cerut sa i se prezinte toata 
activitatea primariei. Nu o cerere ci zeci si toate documentele din 2008 pana in 
prezent. 

Dl Dumitrica Petre – consilier local . Mi se pare cam strigator faptul ca din 
tori cetatenii comunei, domnul Miron a gasit de cuviinta sa ceara documente .. 

Dl. Primar Filip Andrei : dl. Miron face solicitari in baza Legii nr. 
544/2001,liberul acces la informatii publice, Aceasta lege a fost gandita sa se 
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poata obtine informatii care sa vina in sprijinul cetateanului nu sa blocheze 
activitatea unei institutii.I s-au raspuns domnului Miron in mare parte la cererile 
depuse.  

 
Nemaifiind  și alte puncte pe ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă  

Purcaru Gheorghe, declară lucrările şedinţei închise. Drept pentru care s-a 
încheiat prezentul proces verbal, astăzi 27.12.2018.  

   
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR, 
 
Purcaru Gheorghe       Dumitru Eugenia 

 
 


