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APROBAT 
in sedinta Consiliului Local 

din data de 21 septembrie 2020 
 

 
PROCES-VERBAL 

incheiat astazi 19 august 2020 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Moara 
Vlasiei 

 
 
 Sedinta se desfoara in foisorul din incinta curtii Primariei Moara Vlasiei, orele 16,00. 
Sunt prezenti un numar de 13 consilieri, lipsesc motivat dnii consilieri Barbu Florin si 
Paraschiv Sorin. 

D-na secretar general Dumitru Eugenia aduce la cunostinta ca domnul consilier local 
Boboc Ioan a transmis prin wathsapp sa se consemneze in procesul verbal ca dansul are votul 
,,pentru,, la cele doua proiecte inscrise pe ordinea de zi. 

D-na secretar general Dumitru Eugenia declara sedinta deschisa. 
Presedinte de sedinta este d-nul viceprimar Cucu Florin. Se supune la vot procesul 

verbal al sedintei din  31 iulie 2020, care se aproba in unanimitate de voturi. 
 Dl presedinte de sedinta da citire ordinii de zi : 

1. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al comunei Moara Vlăsiei cu 
Consiliul Judeţean Ilfov în vederea realizării obiectivului de interes public public 
“Extindere retea de gaze naturale in comuna Moara Vlasiei” 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 
comunei Moara Vlăsiei pe luna august 2020”. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 
Dl. primar Filip Andrei propune  introducerea ca punct trei al ordinii de zi: Proiect de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii 
“Extindere retea distributie gaze naturale, redusa presiune, sat Moara Vlasiei si sat Caciulati, 
comuna Moara Vlasiei, judetul Ilfov”. 

Dl. primar Filip Andrei mentioneaza ca nu s-a gasit un constructor pentru realizarea 
proiectului privind asocierea Consiliului Local al comunei Moara Vlăsiei cu Consiliul 
Judeţean Ilfov în vederea realizării obiectivului de interes public „Lucrari in cadrul 
Acumularii Piscicole Moara Vlasiei I, de pe Valea Cociovalistea (Pod acces Cartierul 
Tineretului)”, fapt pentru care se va lua in discutie proiectul privind asocierea Consiliului 
Local al comunei Moara Vlăsiei cu Consiliul Judeţean Ilfov în vederea realizării obiectivului 
de interes public “Extindere retea de gaze naturale in comuna Moara Vlasiei”. 

Obiectivului de interes public “Extindere retea de gaze naturale in comuna Moara 
Vlasiei” are o valoare estimată a investiţiei este de 540.000 lei, inclusiv TVA, conform listei 
de investiţii aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/19.08.2020 privind rectificarea 
bugetului local  de venituri si cheltuieli al comunei Moara Vlăsiei pe anul 2020. 

Contribuția Consiliului local al comunei Moara Vlăsiei în sumă de 54.000 lei, cu TVA 
inclus, ce va fi asigurată în funcție de veniturile încasate la bugetul local al comunei Moara 
Vlăsiei, iar contribuția Consiliului județean Ilfov va fi în sumă de 486.000 lei, cu TVA inclus, 
ce va fi asigurată din bugetul local al  județului Ilfov. 

Dl. Consilier Matei Cristian : Ce strazi aveti acum in vizor ? 
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Dl. Primar Filip Andrei: Scopul lucrarii este de a analiza posibilitatile tehnice de 
dezvoltare/extindere a sistemului de distributie in comuna Moara Vlasiei pentru imbunatatirea 
calitatii vietii locuitorilor acesteia, a eficientei economice corespunzatoare investitiei, si 
asigurarea necesarului de gaze in conditii de siguranta si eficienta energetica. In zona 
extinderilor vor fi alimentati consumatori casnici , astfel: Drumul Gagului, Berzei, Inv. Paul 
Creteanu, Filip Grigore Lupu, Sperantei – Cocorilor, Straduintei,  Artarului, Lujerului, 
Drumul Colnicului, Trandafirilor, Macesilor, Londra, Paris, Drumul Armatei. 
 Dl. consilier Dumitru Viorel : Intrarea Sperantei catre biserica? 
 Dl. Primar Filip Andrei: Normal.Avem o portita . Am terminat si cu asfaltarile de la 
MDRAP, banii din fondul de rezerva ne angajam  sa-i folosim in alte tipuri de lucrari, inclusiv 
extindere gaze. Bagam gaze peste tot. 
 Dl. Consilier Matei Cristian : Acum ce facem cu podul? 

Dl. Primar Filip Andrei: Proiectul de pod exista, probabil ca la bugetul de anul viitor o 
sa propunem o suma mai mare ca sa vina o firma sa-l realizeze.  

Se supune la vot primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind asocierea 
Consiliului Local al comunei Moara Vlăsiei cu Consiliul Judeţean Ilfov în vederea realizării 
obiectivului de interes public public “Extindere retea de gaze naturale in comuna Moara 
Vlasiei”. Se aproba in unanimitate. 

Se supune la vot al doilea punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Moara Vlăsiei pe luna august 2020”. 

Dl. Primar informeaza ca rectificarea s-a facut tocmai pentru introducerea sumei 
pentru proiectul cu asocierea - “Extindere retea de gaze naturale in comuna Moara Vlasiei”.  

Supus la vot se aproba in unanimitate de voturi. 
Se supune la vot punctul trei al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii “Extindere retea distributie 
gaze naturale, redusa presiune, sat Moara Vlasiei si sat Caciulati, comuna Moara Vlasiei, 
judetul Ilfov”, care se aproba in unanimitate de voturi. 

Nemaifiind si alte probleme pe ordinea de zi, domnul presedinte de sedinta Cucu 
Florin declara lucrarile sedintei inchise. 

Drept pentru care s-a incheiat procesul verbal astazi 19.08.2020. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     SECRETAR GENERAL, 

Cucu Florin                       Dumitru Eugenia 

 

 

 


