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

 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 

Incheiat azi 26 iunie 2020 in sedinta ordinara a Consiliului local Moara Vlasiei. La 
sedinta participa un numar de 14 consilieri din totalul de 15 membrii. Domnul consilier 
Dumitru Viorel a anuntat telefonic ca intarzie.  

In baza convocarii din data de 19.06.2020, sedinta de consiliu se  desfasoara la 
Club ARENA, str. Azuga nr. 2, judetul Ilfov, respectandu-se distantarea dintre persoane 
datorata starii de alerta instituita ca urmare a raspandirii  infectiei cu Coronavirus SARS- 
CoV-2.  

Doamna Secretar Eugenia Dumitru declara sedinta deschisa. 
Se supune la vot procesul verbal din 27 martie 2020 .  
Se aproba cu 11 voturi pentru si 3 abtineri ( Paraschiv Sorin, Matei Cristian si 

Boboc Ioan). 
 Presedinte de sedinta este domnul Cucu Florin , ales la sedinta din 27.03.2020  

Domnul Presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a 
Registrului agricol al comunei Moara Vlasiei, judetul Ilfov pentru perioada 2020-
2024. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I –Documentaţie de Avizare a 
Lucrarilor de Interventie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitie ,,Reparatii drumuri in comuna Moara Vlasiei, judetul Ilfov”. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumurilor si burselor aferente 
semestrului II al anului scolar 2019-2020 pentru elevii din invatamantul 
preuniversitar de stat. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei. 

4. 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 2019-2020. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei. 

5. Proiect de hotarare privind aprbarea contului de execuţie al bugetului local al 
comunei Moara Vlăsiei pentru trimestrul I 2020. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii contului bugetar al comunei 
Moara Vlăsiei pe anul 2019. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei. 



7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 
comunei Moara Vlasiei pe anul 2020. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019 
ale S.C. CODRII VLASIEI S.R.L. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea incetarii prestarii activitatii de colectare si 
transport a deseurilor de catre Serviciul public de interes local cu personalitate 
juridica, aflat in subordinea Consiliului local al comunei Moara Vlasiei si 
preluarea acestuia de catre noul operator de colectare si transport desemnat de 
A.D.I.GI.D.I. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 

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

11. Discutarea cererii nr. 10711/19.06.2020 a Family Paty S.R.L. cu sediul social in 
localitatea Moara Vlasiei, calea Bucuresti nr. 4, reprezentatat prin Anca Petre in 
calitate de administrator, care solicita acordul de functionare pentru desfasurarea 
activitatilor de restaurant – cod CAEN 5610 si bar – cod CAEN 5630. 

12. Discutarea cererii nr. 9972/28.05.2020 a S.C. AGROZOOTEHNICA „FERMA 
ANCUTEI” S.R.L. cu sediul social in localitatea Moara Vlasiei, Str. Roma nr. 1, 
reprezentatat prin Filip Ioana in calitate de asociat unic, care solicita acordul de 
functionare pentru desfasurarea activitatii de Comert cu amanuntul si al 
produselor din carne in magazine specializate, cod CAEN 4722. 

14.  Diverse. 
a) Intrebari si interpelari 

 

 
Dl. Filip Andrei – primarul comunei : solicita scoaterea de pe ordinea de zi a 

proiectului de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019 ale 
SC CODRII VLASIEI SRL avand in vedere faptul ca doamna contabil de la societate a 
transmis ca nu poate ajunge in timp util la lucrarile sedintei de consiliu nefiind in 
localitate.  

Dl. Cucu Florin – Presedintele de sedinta: propun ca in situatia in care se ajunge cu 
discutiile la acest punct iar doamna contabil nu a ajuns sa poata sustine proiectul de 
hotarare atunci sa fie scos de pe ordinea de zi.  

Dl. Matei Cristian - consilier local : as dori sa se consemneze ca proiectele de 
hotarari nu au fost afisate cu 30 zile inainte. 

Supusa la vot ordinea de zi, cu completarile aduse, se aproba in unanimitate de 
voturi. 

 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

modului de intocmire si tinere la zi a Registrului agricol al comunei Moara Vlasiei, 
judetul Ilfov pentru perioada 2020-2024.  



Dl. Filip Andrei – primarul comunei : prin proiectul de hotarare s-a stabilit ca registrele 
agricole sa fie completate atat pe suport electronic , in program special de registru 
agricol cat si pe suport de hartie.  

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot. 
Se aproba in unanimitate de voturi. 
 
A ajuns la sedinta si domnul Dumitru Viorel, consilier local.  
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi  : Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. – 
Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investitie “Reparatii drumuri in comuna Moara Vlasiei, 
judetul Ilfov”  
Dl. Matei Cristian – consilier local :  pe site-ul primarie la acest proiect de hotarare nu a 
fost publicata si anexa. De asemenea nu ar trebui anexat si contractual cu executantul , 
sa vedem si noi garantia? 
Dl. Andrei Filip – primarul comunei: garantia este prevazuta in anexa.In aceasta directie 
o sa venim cu o proprunere ca pe viitor sa se aprobe un contract multianual de 
intretinere.  
Dl. Matei Cristian – consilier local :  care a fost modul de atribuire al acestui contract? 
Dl. Andrei Filip – primarul comunei: achizitie directa. 
Nefiind alte discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot. 
Se aproba cu 14 voturi pentru si o abtinere ( Matei Cristian)   
 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
cuantumurilor si burselor aferente semestrului II al anului scolar 2019 – 2020 pentru 
elevii din invatamantul preuniversitar de stat.  
 
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 hotărâre privind acordarea de premii 
banesti elevilor claselor a–VIII- a de pe raza comunei Moara Vlasiei, care au obtinut 
rezultate bune la invatatura in anul scolar 2019 – 2020 . 

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 aprobarea contului 
de executie al bugetului local al comunei Moara Vlasiei pentru trimestrul I al anului 
2020.  

La sedinta participa doamnele Sava Georgeta Cosmina – Consilier in cadrul Biroului 
financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei si doamna Cristea 
Eugenia reprezentant firma de contabilitate SC Conta Plus. 



Dl. Filip Andrei – primarul comunei : Am adus in fata dumneavoastra specialistii in 
contabilitate pentru a va putea da toate informatiile necesare.   

D-na Cristea Eugenia – la fiecare trimestru trebuie aprobat contul de executie , repectiv 
cheltuielile pe care noi le-am prevazut si pe care le-am realizat in primul trimestru al 
anului. Ca venituri pe trimestrul I al anului 2020 am prognozat  7 milioane si am incasat  
4 milioane, fiind un procent de 60 % .Pe venituri curente s-a realizat 77%, pe venituri 
fiscale tot 77% si tot pe parte de venituri sunt si sumele defalcate din TVA reprezentand 
sumele venite pentru indemnizatii persoane cu handicap, asistenti personali,etc. La 
partea de cheltuieli s-au efectuat aproximativ 41 % din cheltuielile prevazute pentru 
trimestrul  I al anului 2020. La autoritatea publica locala ca si cheltuieli avem cam 75 % 
din ce s-a prevazut in primul trimestru, la evidenta populatiei s-a realizat doar 53,16%, 
acestea fiind doar cheltuieli de personal 

Dl. Cucu Florin- presedinte de sedinta: la proiect de hotarare s-a tinut seama la partea 
de venituri si de prelungirea datei pana la care se fac incasarile la impozite si taxe 
locale datorat de starea de urgenta si ulterior de starea de alerta? 

Se raspunde ca ce s-a cuprins in proiect sunt incasarile reale efectuate in primul 
trimestru al anului. 

Dl. Miron Mihaita – participant sedinta – era bine daca in aceasta perioada s-ar fi 
conservat excedentul bugetar. 

Dl. Filip Andrei – primarul comunei : excedentul exista, numai ca acest excedent este 
format din sume care le-am previzionat unor lucrari pentru plata in curs, sumele venind 
in baza unor contracte de asocieri pentru sala de sport, pentru alte lucrari.  

Nefiind alte discutii pe marginea acestui subiect se supune la vot.  

Se aproba cu 14 voturi pentru si o abtinere ( Matei Cristian ) . 
 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii 
contului bugetar al comunei Moara Vlasiei pe anul 2019.   
 
D-na Cristea Eugenia – reprezentant firma contabilitate: dupa cum se cunoaste , 
legislatia in vigoare spune ca pana la 31 mai institutiile publice trebuie sa aprobe 
conturile de executie ale bugetelor locale pe anul precedent. 

Dl. Boboc Ioan – consilier local: pe anul 2019 in ce procentaj s-a incasat taxele locale? 

Se raspunde ca in procent de 61,66%. In veniturile prezentate in proiectul de hotarare 
nu apare excedentul anului anterior, al anului 2018. Ce s-a prezentat in proiect, sunt 
venituri realizate in 2019.  

Dl. Matei Cristian – consilier local: ce au reprezentat cheltuielile de la cultura, serviciul 
de dezvoltare publica, de la transporturi? 

Raspunde d-na Cristea Eugenia: la cultura: biserici, parcuri – intretinere. 



Dl. Filip Andrei – primarul comunei : aici nu sunt trecute contracte, daca doriti detaliat 
intr-o sedinta viitoare va putem face o prezentare. 

Dl. Miron Mihaita – participant sedinta : genul asta de intrebari ar fi putut fi evitate daca 
erau afisate pe site-ul primariei.  

Nefiind alte  discutii pe marginea acestui subiect, se supune la vot.  
Se aproba cu 14 voturi pentru si o abtinere ( Matei Cristian ) . 
 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local de venituri si cheltuieli al comunei  Moara Vlasiei pe anul 2020. 

D-na Cristea Eugenia – reprezentant firma contabilitate: situatia de urgenta datorat 
pandemiei de Coronavirus a necesitat unele cheltuieli si pentru aceasta a fost necesar o 
rectificare in care s-a luat bani, 200.000 lei, de la drumuri si s-au prevazut la cheltuieli 
pentru stare de urgenta. Dar am ramas deficitari cu 200.000 lei pe reparatiile strazilor. 
Acum scolile nu au functionat o perioada. Nici partea culturala nu a mai necesitat 
cheltuieli, nu s-au mai facut evenimente si acum luam de la acest capitol si ducem la 
drumuri. Si mai avem un deficit pe cheltuieli la transport persoane cu handicap si 
asistentii personali, deocamdata ii suportam din bugetul local. 

Doamna Ilinca Lucia – participant sedinta – in raport este prezentat 432.000  si la 
rectificare este 532.000 lei. 

Doamna Cristea Eugenia – reprezentant firma contabilitate: s-ar putea sa aveti 
dreptate. Imi asum greseala. Este o greseala tehnica,este de la redactare.Pe total este 
bine . 

Supus la vot se aproba in unanimitate de voturi.  

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi:  Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor 
financiare aferente anului 2019 ale SC CODRII VLASIEI SRL . 

Dl. Cucu Florin – presedinte de sedinta: la inceputul sedintei s-a luat in discutie 
amanarea acestui punct de pe ordinea de zi in situatia in care nu se prezinta doamna 
contabil pentru sustinerea proiectului de hotarari si pentru a ne explica situatia 
financiara. Pentru ca pana acum nu a venit, supun la vot amanarea punctului pentru 
sedinta urmatoare. 

Supus la vot amanarea se aproba in unanimitate de voturi. 

Dl. Miron Mihaita- participant sedinta : m-am inscris la sedinta de astazi tocmai pentru a 
participa la dezbaterea acestui punct si modul cum se procedeaza nu mi se pare corect. 
Eu in calitate de cetatean vin si intreb consiliul local din calitatea sa de asociat unic de 
ce societatea de 10 ani merge pe pierderi si de ce societatea nu are profit?  

Dl. Filip Andrei – primarul comunei: eu ca primar si dumnealor ca si consilieri locali 
suntem interesati ca lucrarile pe raza comunei sa se execute iar noi in mare parte 



executam aceste lucrari cu societatea Codrii Vlasiei. Zilnic suntem pe teren, pe santier, 
sunt la curent cu toate lucrarile care se executa.Raspundem din punct de vedere al 
lucrarilor pe care le angajam dar nu pot sa dezbat un raport de activitate al societatii. Va 
invitam sa participati la sedinta cand va fi prezent contabilul societatii si administratorul 
acesteia. 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea incetarii 
prestarii activitatii de colectare si transport a deseurilor de catre Serviciul public de 
interes local cu personalitate juridica, aflat in subordinea Consiliului local al comunei 
Moara Vlasiei si preluarea acestuia de catre noul operator de colectare si transport 
desemnat de A.D.I.GI.D.I. 
 

Dl. Filip Andrei – primarul comunei: la nivelul judetului Ilfov, in vederea depunerii de 
proiecte europene, s-a infiintat o entitate. Pana entitatea aceasta incepe sa functioneze, 
pentru a putea beneficia de finantare externa sa se utileze si sa poata intra in teritoriu, 
trebuie sa dovedeasca mai departe faptul ca are obiectul muncii ca cere fonduri pentru 
ca are unde sa faca treaba.Noi venim astazi si aprobam faptul ca suntem de acord cu 
incetarea activitatii de colectare si transport pe care o desfasuram pe plan local si ca 
suntem de acord cu preluarea acestei activitati  de un operator dar pana atunci la nivel 
local functionam ca si pana acum. 

Dl. Cucu Florin –presedinte de sedinta – viceprimarul comunei: la momentul acesta 
serviciul nostru duce gunoiul la o groapa care selecteaza, entitatea aceasta isi va face 
singura centrul de colectare cu groapa proprie pentru ca isi va desfasura activitatea pe 
vreo 26- 30 localitati din judetul Ilfov si interesul ei ar fi sa asigure un pret minimal. 
Entitatea aceasta o sa investeasca, o sa aduca tomberoane pe culori  pentru selectiv, o 
sa mai fie o masina, nu numai asta, o sa faca ceva mai organizat, ceva de genul apa – 
canal. In prezent , noi, cu masina din dotare nu avem posibilitate si putere decat sa 
ducem menajerul, nu avem posibilitate pentru resturi de compost, iarba sau altele. Ei o 
sa investeasca, o sa faca un incinerator. In scurt timp nu o sa se mai poata duce 
gunoiul, deseul la aceste gropi de gunoi. Totul se va selecta. 

Dl. Filip Andrei – primarul comunei: Primaria Moara Vlasiei nu poate accesa in nume 
propriu fonduri europene pentru astfel de investitii, problema gunoiului fiind o problema 
generala, nationala.Astfel se infiinteaza aceste entitati prin asociere cu mai multe 
localitati unde isi desfasoara activitatea in mod organizat si poate accede la fonduri 
externe. Preturile vor exploda. Gunoiul nu se poate gestiona ieftin. Costurile sunt 
fabuloase. Costurile de 5 lei/persoana nu reflecta realitatea. Intelegem aspectele locale, 
sunt si oameni amarati. 

Nefiind alte discutii pe marginea acestui subiect, se supune la vot.  
Se aproba in unanimitate de voturi. 
 
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi:  Proiect de hotărâre privind atribuirea unui teren 
in conditiile Legii 15/2003 in vederea construirii de locuinta proprietate personala. 



 
Dl. Filip Andrei – primarul comunei: este vorba de doi tineri : Ghita Iulian si Nedelcu 
Andrei. 
Ce as dori sa completez. Proiectul cu locurile de casa , bun, rau, un proiect de suflet al 
meu, promisiune demarata imediat in 2008,  facut cu subiect si predicat , am amenajat, 
am pus tuburi, am facut un minibaraj si am asigurat acest acces. Am pornit cu trei 
modele de proiecte, avem utilitati, avem drum. Prin acest proiect incercam sa rezolvam 
situatia locativa a cetatenilor nostrii. 
As dori acum sa vin sa expun un caz. Nu este un favor, nu este pentru mine. Am 
explicat problema cu contabilitatea la nivel local. Ne-a abordat zilele trecute doamna de 
biologie, dupa cate stiu avem o hotarare pentru specialisti si cadre didactice. Ideea ar fi 
sa acordam doua locuri unor specialisti, una ar fi al doamnei contabile, aici de fata, care 
are un baiat si ar dori sa construiasca o casa .Se incadreaza din punct de vedere al 
varstei. As vrea sa se inteleaga ca este o situatie, acum este publica iar  daca nu 
sunteti de acord sa se spuna,  aveti posibilitatea sa va spuneti punctul de vedere. 
Dl. Boboc Ioan – consilier local:  as vrea sa propun ca din totalul locurilor de casa sa 
rezervam 10 locuri pentru specialisti, grupati in acelasi loc, sa stabilim reguli de 
acordare si sa nu ne mai confruntam cu astfel de situatii. 
Dl. Filip Andrei – primarul comunei. Este o propunere, o sa tinem cont. Acum as vrea sa 
va spun cateva cuvinte: mandatul se apropie de sfarsit, promisiunile facute in campanie 
pentru acest mandat sunt realizate in proportie de peste 90%, spre 100%. A fost un 
mandat tumultos, am inceput mandatul cu sesizari , reclamatii la diverse institutii ale 
statului (Parchet, ANI, Curte de Conturi etc). Am facut cateva greseli pe care mi le-am 
asumat, am platit pentru ele. Din afara se vede altfel lucrurile.La nivel de primarie v-am 
explicat cum stam cu contabilitatea, nu avem specialist pe achizitii, de exemplu. Le 
facem noi, pe lege, dar cand ai un specialist care sa stapaneasca bine domeniul este 
altceva. Am facut si greseli, legislatia care se schimba, lipsa de personal, lipsa 
specialistilor au condus si la efectuarea unor greseli.Trebuie sa raspundem. Am fost si 
suntem controlati periodic.Eu am un principiu. Ati venit in control pe o anumita lucrare, 
mergem in teren, vedem la fata locului ce s-a facut, cum s-a facut. 
De fiecare data s-au constatat abaterile, s-au stabilit masuri. 
Ultimul control s-a incheiat cu cateva zile in urma, s-a primit si raportul de audit al Curtii 
de conturi pe anul 2019. 
Pentru luare la cunostinta de catre membrii consiliului local se prezinta Decizia Curtii de 
conturi pe anul 2019, incheiata in urma controlului. 
 
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi:  Discutarea cererii nr. 10711/19.06.2020 a 
Family Paty S.R.L. cu sediul social in localitatea Moara Vlasiei, calea Bucuresti nr. 4, 
reprezentatat prin Anca Petre in calitate de administrator, care solicita acordul de 
functionare pentru desfasurarea activitatilor de restaurant – cod CAEN 5610 si bar – 
cod CAEN 5630. 
 
Nefiind discutii pe marginea acestui subiect, se supune la vot.  
Se aproba in unanimitate de voturi 

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi:  Discutarea cererii nr. 9972/28.05.2020 a S.C. 
AGROZOOTEHNICA „FERMA ANCUTEI” S.R.L. cu sediul social in localitatea Moara 



Vlasiei, Str. Roma nr. 1, reprezentatat prin Filip Ioana in calitate de asociat unic, care 
solicita acordul de functionare pentru desfasurarea activitatii de Comert cu amanuntul si 
al produselor din carne in magazine specializate, cod CAEN 4722. 
 
Nefiind discutii pe marginea acestui subiect, se supune la vot.  
Se aproba in unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul  ”DIVERSE”  

Dl. Boiteanu Victor – consilier local : referitor la Pizzerie, are construit in domeniul 
public.Daca s-a facut ceva in acest sens. 

Dl. Dumitru Viorel – consilier local : s-a mai discutat aceasta problema. 

Dl. Cucu Florin – Presedinte sedinta – Viceprimar comuna: Am mai discutat cu ei dar o 
sa mai insist sa lase acces prin terasa. Nu poti sa dai cu barda, am inteles situatia. 

Dl. Matei Cristian – consilier local : care este statutul terenului de Cricket? L-am luat 
inapoi? Depun extrasul de carte funciara si intreb de ce nu s-a operat in cartea 
funciara?De apare tot Fundatia de Cricket. 

Dl. Filip Andrei –primarul comunei : a fost un proiect al opozitiei la vremea respectiva. 
Au platit 7 miliarde la bugetul local in baza contractului de concesiune.Nu mai este sub 
contract. 

Dl. Boboc Ioan – consilier local: firma care ridica gunoiul selectiv. Daca in sacii lor pui 
expandat, il scoate si il pun in tomberon. In urma venea masina si nu il lua. 

Este o observatie care ar trebui discutata cu ei. 

Dl. Miron Mihaita – participant sedinta: legat de Cricket, am facut o propunere pentru 
concesiune. Nu am primit raspuns. 

 Nefiind alte puncte pe ordinea de zi, domnul presedinte de sedinta declara 
inchisa sedinta.  

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal   

 

PRESEDINTE DE SEDINTA     S E C R E T A R  

 

 


