
         Aprobat in sedinta ordinara a Consiliului  
local Moara Vlasiei din data de ________  2020 

 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 

Incheiat azi 30 decembrie 2020 in sedinta ordinara a Consiliului local Moara 
Vlasiei. La sedinta participa un numar de 14 consilieri din totalul de 15 membrii. 
Lipseste motivat domnul consilier Boiteanu Daniel fiind plecat din localitate in interes de 
serviciu .  

In baza convocarii din data de 23.12.2020, sedinta de consiliu se  desfasoara la 
„Casa Alba“ , sat Caciulati, Sos. Unirii nr. 162, judetul Ilfov, respectandu-se distantarea 
dintre persoane datorat starii de alerta instituita ca urmare a raspandirii  infectiei cu 
Coronavirus SARS- CoV-2.  

Doamna Secretar Eugenia Dumitru declara sedinta deschisa. 
Presedinte de sedinta ales la data de 20 noiembrie 2020 este domnul consilier 

Dumitru Viorel . 
Se supune la vot procesul verbal din 27 noiembrie 2020 .  
Se aproba in unanimitate de voturi. 

 Domnul Presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii cuplurilor din comuna Moara 
Vlasiei care au implinit 50 de ani  de casatorie neintrerupta. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea locatiei pentru organizare santier privind 
obiectivul de investitii “Reabilitarea si modernizarea retea de drumuri judetene 
Ilfov DJ 101, km 12+970 “(Balotesti) – km 37 + 549 (Sitaru)”. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 
 

3. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Moara Vlasiei la Asociatia 
Comunelor din Romania. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 
 

4. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2021. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 
 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 
comunei moara Vlasiei pe luna decembrie 2020. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al 
comunei Moara Vlasiei pe trimestrul IV 2020. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 



7. Proiect de hotărâre privind acceptarea de catre Consiliul Local al comunei Moara 
Vlasiei a ofertei de donatie constand in teren in suprafata de 1156 mp, 
reprezentand drum acces situat in satul Caciulati din comuna Moara Vlasiei. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 
 

8. Diverse 

• Discutarea in vederea introducerii in dezbatere publica a proiectului de 
hotarare privind asocierea Unitatii Administrativ Teritoriale Moara Vlasiei – 
Consiliul Local Moara Vlasiei cu Judetul Ilfov – Consiliul Judetean Ilfov in 
vederea realizarii obiectivului de interes public “Bucharest-Ilfov Multimodal 
Hub- BIMH”. 

• Discutarea cerererii nr. 17.870/21.12.2020; 

• Discutarea cererilor nr. : 17.823/21.12.2020, 17.824/21.12.2020, 
17.825/21.12.2020, 17.826/21.12.2020; 

• Discutarea cererilor nr.: 17.916/22.12.2020, 17.17.917/22.12.2020, 
17.918/22.12.2020,17.919/22.12.2020, 17.920/22.12.2020; 

• Discutarea cererii nr. 17.820/21.12.2020. 
-Intrebari si interpelari 

 

Dl. Filip Andrei – primarul comunei : propun limitarea luarilor la cuvant la 2  minute si 
prezentarea acestora la pupitrul din fata. 

Se supune la vot propunerea de limitare a luarilor de cuvant . Se aproba cu 13 voturi 

pentru si 1 abtinere ( Matei Cristian)  

Se supune la vot ordinea de zi  

Supusa la vot ordinea de zi se aproba in unanimitate  

 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unor 
premii cuplurilor din comuna Moara Vlasiei care au implinit 50 de ani  de casatorie 
neintrerupta. 
 
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : Sunt 6 cupluri care au implinit varsta de 50 ani de 
la casatorie , premiul este simbolic. De regula organizam si un cadru festiv dar anul 
acesta datorita pandemiei ne-am limitat doar la acordarea premiului de 500 lei/familie. 
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 aprobarea locatiei 
pentru organizare santier privind obiectivul de investitii “Reabilitarea si modernizarea 
retea de drumuri judetene Ilfov DJ 101, km 12+970 “(Balotesti) – km 37 + 549 (Sitaru)”. 
 
Dl. Matei Cristian – consilier local : la terminarea lucrarilor exista clauza de repunere a 
terenului in forma initiala? Se raspunde ca exista aceasta clauza, fiind cuprinsa chiar in 
proiectul de hotarare. 
 Nefiind alte 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 aderarea comunei 
Moara Vlasiei la Asociatia Comunelor din Romania. 
 
Nefiind 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 hotarare privind stabilirea impozitelor 
si taxelor locale pentru anul 2021. 
 
Nefiind discutii pe marginea acestui subiect, se supune la vot.  
Se aproba in unanimitate de voturi. 
 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local de venituri si cheltuieli al comunei moara Vlasiei pe luna decembrie 2020. 
 

Este prezenta pentru sustinerea punctului cu privire la rectificarea bugetului, doamna 

contabil Cristea Eugenia.-  

Se supune la vot proiectul de hotarari. 

Se aproba cu 13 voturi pentru si 1 abtinere ( Matei Cristian) 

 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea contului 
de executie al bugetului local al comunei Moara Vlasiei pe trimestrul IV 2020. 
 
Doamna contabil Cristea Eugenia, prezinta pe scurt materialul anexat proiectului de 

hotarari. 

Nefiind  discutii pe marginea acestui subiect, se supune la vot.  
 
Se aproba cu 13 voturi pentru si 1 abtinere ( Matei Cristian ) 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind acceptarea de catre 
Consiliul Local al comunei Moara Vlasiei a ofertei de donatie constand in teren in 
suprafata de 1156 mp, reprezentand drum acces situat in satul Caciulati din comuna 
Moara Vlasiei. 
 

Dl. Filip Andrei – primarul comunei : este vorba de terenul din curtea fostului CAP , 

vizavi de Palat Ghica care, la nivelul anului 1991, a fost pus in posesie conform Legii 

18/1991. In momentul de fata proprietarul a dezmembrat terenul si a rezultat un drum 

care este in prelungirea strazii Virtutii si care face legatura prin drumul existent in zona   

cu Soseaua Unirii. Lungimea drumului este de aproximativ 100 m iar proprietarul a fost 

de acord cu donatia acestuia, consiliul local Moara Vlasiei luandu-l in consideratie 

pentru reabilitare in momentul cand se vor face imbunatatiri la str. Virtutii.  



Dl. Miron Mihaita – participant sedinta: consider ca este bine ca drumul sa fie public, ca 

sunt cetateni care doneaza si primaria care accepta donatia. As dori sa aduc in atentie 

cu acesta ocazie si de drumul de la SUKI.Este o anomalie faptul ca drumul este cuprins 

in cadastrul firmei SUKI iar toate cadastrele din tarla 116 sunt limitrofe cu acest drum 

care dupa cum arata situatia este al firmei SUKI. Este o situatie care trebuie rezolvata. 

Dl. Filip Andrei – primarul comunei : pentru aceasta problema s-a purtat o discutie cu 

reprezentantii firmei SUKI, nu este usor fiind vorba de o societate, cu consiliu de 

administratie, etc., dar este o situatie care trebuie rezolvata. Nu face obiectul sedintei.  

Nefiind alte discutii pe marginea acestui subiect, se supune la vot.  
Se aproba in unanimitate de voturi.  

Se trece la punctul Diverse 

• Discutarea in vederea introducerii in dezbatere publica a proiectului de 
hotarare privind asocierea Unitatii Administrativ Teritoriale Moara Vlasiei – 
Consiliul Local Moara Vlasiei cu Judetul Ilfov – Consiliul Judetean Ilfov in 
vederea realizarii obiectivului de interes public “Bucharest-Ilfov Multimodal 
Hub- BIMH”. 

 

Dl. Filip Andrei – primarul comunei :prezinta pe scurt prevederile proiectului de hotarari. 
Concomitent cu informatiile transmise verbal, pe monitor ruleaza prezentarea video a 
proiectului respectiv, prezentare video pusa la dispozitie de catre Consiliul Judetean 
Ilfov. Se fac cunoscute unele informatii precum faptul ca investitia se intinde pe o 
suprafata de aproximati 100 ha pe raza administrativa a comunei Moara Vlasiei, punctul 
de preluare/primire si distribuire marfuri fiind inainte de autostrada iar halele de 
depozitare propriu zise fiind dupa autostrada.Studiile de prefezabilitate si respectiv de 
fezabilitate au fost bugetate de catre Consiliul Judetean Ilfov.Un beneficiu pentru 
Consiliul local Moara Vlasiei ar fi locuri de munca create , atragere de noi investirori, 
contributie marita la bugetul local prin impozite asupra constructiilor industriale, cote din 
activitatea desfasurata, etc. 
 
Dl. Miron Mihaita – participant sedinta:  „ ... Foarte frumoasa prezentarea video. Se 

vede ca este facuta de profesionisti. Daca se realizeaza acest proiect este un miracol. 

Bine ar fi sa se faca. Este o lucrare foarte importanta. Sa fim realisti. Aceasta este o 

suprafata de teren foarte importanta pentru comuna. Consiliul judetean Ilfov este varful 

de lance, primaria vine cu aport de 104 ha, care a fost evaluat la 13 milioane lei. Toate 

cheltuielile pentru aducerea lui in intravilan construibil sunt suportate de Consiliul 

judetean. Consiliul local Moara Vlasiei vine in asociere cu dreptul de folosinta asupra 

terenului. Trebuie dezbatut pe indelete. 

Dl. Matei Cristian – consilier local: s-a discutat de raportul de evaluare. Daca s-a 

realizat, unde il putem gasi? Care este aportul de participare? Punem la dispozitie teren 

si ce primim in cadrul proiectului ? A trecut 5 ani si nu s-a reglementat cota de 

participare. 



Dl. Filip Andrei – primarul comunei : toate aceste nelamuriri vor fi discutate. Obiectivul 

acestui punct inscris pe ordinea de zi este acela de incuviintare de punere in dezbatere 

publica a proiectului de asociere. Acesta se va incarca pe site-ul primariei. Persoanele 

interesate vor putea transmite prin intermediul e-mailului, toate intrebarile , problemele 

si sugestiile legate de acest proiec. 

Se supune la vot propunerea de dezbatere publica . Se aproba in unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul „Diverse”:  

• Discutarea cerererii nr. 17.870/21.12.2020; 
Se aproba in unanimitate de voturi 

• Discutarea cererii nr. 17.820/21.12.2020- Cererea/adresa a domnului 

Petcu Victor administrator SC VIC MAR SRL. 

Se fac inscrieri la cuvant: Dl. Purcaru Gheorghe-consilier local, dl.Matei Cristian – 

consilier local, dl. Miron Mihaita- participant sedinta. 

Dl. Purcaru Gheorghe – consilier local: problema este cum trebuie sa-l constrangem ca 

sa respecte ceea ce a prezentat in adresa. 

Dl. Filip Andrei – primarul comunei: ora 18,00 pe timp de iarna este ok, dar pe timp de 

vara nu mi se pare potrivit. 

Dl. Anca Florin – consilier local : de la 18,00 la ora 6,00 este timpul lor de pescuit. 

Dl.Matei Cristian – consilier local : mi se pare ca dl Petcu face regulile pe domeniul 

public. Eu cred ca noi ar trebui sa reglementam si dumnealui sa respecte legea. 

Apreciez afacerea, trebuie sa-l sustinem dar noi ar trebui sa facem regulile. 

Dl. Dumitru Viorel – consilier local : aceasta ar fi trebuit reglementat in anul 2000. 

Dl. Matei Cristian – consilier local: am fost aici cu totii si suntem in culpa. 

Dl. Miron Mihaita- participant sedinta: va contrazic ca trebuia reglementat in anul 2000 

pentru ca nu era emis titlul de proprietate pe teren. Acesta s-a dat in 2008. Toata 

comuna este inflamata pentru comportamentul acestui individ. S-au facut reclamatii pe 

la toate institutiile. El invoca propria culpa: cu toate ca a primit raspuns negativ, el a 

construit. El vine acum sa fie pus in legalitate. Cu ce titlu foloseste el drumul? Ce faceti 

dumneavoastra ca sa-l foloseasca cu titlu legal? Ce masuri s-au luat pentru incalcarea 

legalitatii? S-a permis cuiva sa foloseasca domeniul public fara sa se incaseze nimic . 

Dl. Filip Andrei – primarul comunei: asa dupa cum il foloseste si cetateanul si biciclistul 

si pescarul... Este domeniul public si se plimba toata lumea pe el. 

Dl. Niculae Marian – consilier local: ar trebui sa nu mai existe nici o bariera. Este facut 

ceva frumos! Prin adresa dumnealui am luat la cunostinta de unele lucruri,este un lucru 

bun ca a facut pasul de conciliere.Sa facem si noi niste propuneri. 



Se trece la urmatoarele cereri inscrise la punctul Diverse:  

• Discutarea cererilor nr. : 17.823/21.12.2020, 17.824/21.12.2020, 
17.825/21.12.2020, 17.826/21.12.2020; 

• Discutarea cererilor nr.: 17.916/22.12.2020, 17.17.917/22.12.2020, 
17.918/22.12.2020,17.919/22.12.2020, 17.920/22.12.2020; 

 

Dl. Filip Andrei – primarul comunei: avem un pachet de cereri facute de diferiti cetateni, 

chiar daca in substrat este aceeasi persoana, prin care ni se solicita concesionarea 

unor terenuri precum islazul din fata garii, 12 ha terenul pe care se tine Festivalul, 5 ha 

cel care a fost Cricket, teren in Vlasia, suprafete de la locurile de casa din T 33, teren 

de langa pod, la autostrada,terenuri din spatele Palatului Ghica,terenuri din tarla 24 si 

altele. Am propus sa fie introduse pe ordinea de zi prin prizma transparentei 

multranzitate in ultima vreme, desi nu intrunesc conditiile pentru a fi dezbatute . D-na 

Secretar general a venit cu observatia ,pertinenta de altfel, ca nu sunt intrunite conditiile 

pentru a fi inscrise pe ordinea de zi. Primaria nu si-a propus sa concesioneze aceste 

terenuri.Se da citire cererii domnului Miron Mihaita prin care solicita concesionarea 

terenului din T 24,  in vederea punerii lui in justa valoare, invocand art. 308 din Codul 

Administrativ. Dar cererea nu intruneste conditiile articolului respectiv, nu exista 

obiectivul, nu este prezentat un plan de afaceri, initiativa concesionarii trebuie sa aibe la 

baza un studiu de oportunitate, ce implica proiectul, care sunt problemele de mediu? V-

am adus la cunostinta aceste cereri pentru a nu fi acuzat ca si in alte randuri. 

Comunitatea trebuie sa stie ca sunt cetateni care vor sa ia pentru 49 de ani toate 

bucatelele de terenuri. Am informat doar, nu se pot insusi aceste concesiuni. 

Dl. Stefan Vasile – participant sedinta: nu avem atatea cunostinte juridice dar intreb 

cum s-a dat islazul unor persoane. Sustin cererile depuse de fiul meu Stefan Gabriel 

Ciprian prin care solicita concesiunea unor terenuri din Tarla 121, Tarla 116. Nu stiu 

cum au luat ceilalti cetateni de lucreaza in islazul primariei. 

Dl. Filip Andrei – primarul comunei:raspunsul la aceste cereri le veti primi punctual. 

Dl. Miron Mihaita- participant sedinta:  ceea ce a sesizat si doamna secretar, cererile nu 

intrunesc conditiile pentru initiere HCL. Am facut aceste cereri unde am solicitat aceste 

lucruri cu rol de indrumare. Exista posibilitati, se poate face si studiu de oportunitate. 

Daca din 7 terenuri solicitate imi spuneti ca se poate face ceva pe 1-2 terenuri.... Va rog 

sa raspundeti in ce mod a fost exploatat acest patrimoniu si ce venituri a adus la 

bugetul local? Rolul autoritatii este si cel de indrumare. Ce beneficii ati adus cu acest 

patrimoniu? Am facut diverse propuneri la primarie iar autoritatea locala a blocat orice 

propunere 

Dl. Stefan Vasile – participant sedinta: la primarie am facut o discutie cu dl. Primar. Am 

vrut sa beneficiez si eu de o bucata de teren . Si ceilalti au fost interesati. 

Dl. Filip Andrei – primarul comunei: cand am venit la primarie in 2008 nu vroia nimeni sa 

lucreze islazul comunal. Fondurile de la APIA au facut ca mai multi agricultori, cu utilaje 



si dorinta de lucrat pamant au solicitat sa lucreze teren din islazul comunal. Acum anul 

agricol a inceput, oamenii au efectuat lucrari. Faceti o cerere si se va discuta in 

urmatorul an. 

Intrebari si interpelari 
 
Dl. Dumitru Viorel- consilier local: legat de serviciile de vidanjare, intreb daca exista 

vreo modalitate de a veni in sprijinul cetatenilor care au o fasa mai mica si trebuie sa 

plateasca mai des si mai mult sau celor care au o situatie mai delicata sa fie o taxa mai 

mica, mai acceptabila.Oamenii vor sa faca dar nu au bani si recurg la situatii extreme, 

deverseaza in sant etc.  

Dl. Cucu Florin – Viceprimar: trebuie achizitionata o vidanjaca sa putem face astfel de 

lucruri. 

Dl. Matei Cristian – consilier local: in Consiliul de administratie la scoala, s-a ridicat 

problema tabletelor pentru copii de la clasa 0, clasa I si clasa a II-a. Consiliul profesoral 

a stabilit la vremea respectiva ca nu este nevoie.Propunerea mea este sa cumparam 

tablete pentru cei mai nevoiasi. 

Dl. Filip Andrei – primarul comunei:este un proiect guvernamental care isi asuma 

aceasta problema. Asteptam sa vedem ce se intampla. 

Dl. Dumitru Viorel- consilier local: cererea nu a venit de la cadrele didactice ci din partea 

unui parinte.Trebuie discutat. Se mai fac sau nu orele on-line,se vrea sau nu se vrea 

tablete. 

Dl. Paraschiv Nicolae – participant sedinta: sunt unul dintre cei care muncim terenul de 

atatia ani, platim impozite pe venit, platim impozite la angajati, platim arenda. Ati spus si 

aici ma refer la domnul Stefan Vasile, ca avem terenuri mai multe. Asa e dar avem si 

credite la banci, la utilaje. Fiecare ar trebui sa intre in legalitate, sa-si plateasca darile la 

stat. 

Nefiind alte puncte pe ordinea de zi , se declara sedinta inchisa. Drept pentru care s-a 

incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA    SECRETAR GENERAL 

 


