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

 
 

PROCES VERBAL 
 

Incheiat azi 31 iulie 2020 in sedinta ordinara a Consiliului local Moara Vlasiei. La 
sedinta participa un numar de 13 consilieri din totalul de 15 membrii. Lipsesc domnii 
consilieri Barbu Florin si Paraschiv Sorin.  

In baza convocarii din data de 27.07.2020, sedinta de consiliu se  desfasoara la 
Club ARENA, str. Azuga nr. 2, 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. 
Se supune la vot procesul verbal din 26 iunie 2020 .  
Se aproba in unanimitate de voturi. 

 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 contului de execuţie al bugetului local al 
comunei Moara Vlăsiei pentru trimestrul II 2020. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019 
al SC CODRII VLASIEI SRL  
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea derularii si finantarii din bugetul local al 
comunei Moara Vlasie a programului Start spre o educatie digitalizata. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii  a 
aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor publice de interes local. 
Iniţiator: Filip Andrei – Primarul comunei Moara Vlăsiei 
5.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 
6.  Diverse. 
a) Intrebari si interpelari 
 

Dl. Filip Andrei – primarul comunei : solicita ca punctul 2 de pe ordinea de zi , 
respectiv Proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 
2019 ale SC CODRII VLASIEI SRL sa fie discutat la final, dupa epuizarea punctelor de 
pe ordinea de zi.  

Se supune la vot ordinea de zi luandu-se in considerare si solicitarea domnului 
primar cu privire la ordinea de prezentare a proiectelor de hotarari.. 

Supusa la vot ordinea de zi se aproba in unanimitate  
 



Se trece la punctul 1 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 
contului de execuţie al bugetului local al comunei Moara Vlăsiei pentru trimestrul II 
2020. La sedinta participa doamna Cristea Eugenia reprezentant firma de contabilitate 
SC Conta Plus. 

D-na Cristea prezinta materialul anexat proiectului de hotarari privin executia bugetara 
pe trimestrul II al anului 2020. 

Nefiind 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 hotarare privind aprobarea 
derularii si finantarii din bugetul local al comunei Moara Vlasie a programului Start spre 
o educatie digitalizata. 
 
Dl. Andrei Filip – primarul comunei: dupa cum aveti cunostinta, la inceputul anului a 
aparut aceasta necesitate cu privire la distantierea sociala datorata de pandemia de 
COVID - 19 . Se pare ca prognoza pentru urmatoarele luni nu este favorabila pentru 
inceperea anului scolar in varianta clasica si , la nivel guvernamental, se fac mai multe 
scenarii  referitoare la inceperea si desfasurarea anului scolar 2020- 2021. 
Avand in vedere aceste scenarii si tinand seama de faptul ca la nivel guvernamental nu 
s-a luat nici o hotarare pana in present, zilele trecute am avut o intalnire cu conducerea 
scolii in cadrul Consiliului profesoral. .Am purtat o discutie libera  si s-a stabilit ca prim 
pas sa se faca discutii pe grupe de invatamant in functie de clasele existente. 
Concluzionand cele discutate, s-a stabilit ca anul scolar ar putea sa inceapa pe mai 
multe varianate: clasele mici si grupa pregatitoare, este clar , nu poate face invatamant 
on-line. Celelalte clase isi pot desfasura activitatea intr-un program bine stabilit atat on-
line cat si prin prezenta la ore, respectandu-se conditiile impuse de distantare. 
S-a aratat de asemenea ca in urma desfasurarii scolii on- line in perioada martie – iulie, 
elevii au intrat cum au putut, pe telefoane mobile, altii pe telefoanelor parintilor, altii pe 
tablete, altii pe leptopuri, in functie de posibilitati. Unora le-a functionat internetul,altora 
mai putin sau mai greoi. 
Avad invedere cele semnalate , am venit cu propunerea catre administratia scolii, 
propunere pe care o inaintez si consiliului local prin proiectul de hotarari supus 
dezbaterii, de a achizitiona un numar de 400 tablete de care sa beneficieze toti cei 350 
elevi pe dare ii avem la nivelul celor trei scoli si cei 45 de cadre didactice din scoli. Ne-
am gandit de asemenea si pentru asigurarea internetului pentru conectarea tabletelor 
astfel incat la achizitionarea tabletelor sa se faca si un abonament de internet. In urma 
unor discutii purtate, costurile acestor servicii ar ajunge la aproximativ 6 euro / 
tableta/luna in care este inclus abonamentul de date. Abonamentul se deruleaza pe 24 
luni, bugetul final ajungand la aproximativ 300.000 lei pentru 24 luni, achitabil pe un 
abonament lunar. 
Dl. Cucu Florin- presedinte de sedinta : nu este cea mai buna metoda invatamantul on-
line, dar este o alternativa. 
Dl. Andrei Filip – primarul comunei: sunt nistecosturi mari, poate unii spun ca nu ar 
trebui asigurate tuturor, ca unii au posibilitati dr nu putem face discriminare intre copii. 



Dl Dumitrica Petre – consilier local: situatia este destul de neplacuta, trebuie sa fim 
pregtiti pentru ce e mai rau. 
 
Nefiind alte discutii pe marginea proiectului de hotarari, se supune la vot. 
Se aproba in unanimitate de voturi. 
 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: . Proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei si a statului de functii  a aparatului de specialitate al primarului si a 
serviciilor publice de interes local. 
Doamna Dumitru Eugenia – Secretarul general al comunei, prezinta pe scurt materialul 
anexat proiectului de hotarari. 
 
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 atribuirea unui teren 
in conditiile legii 15/2003 in vederea construirii de locuinta proprietate personala. 
Domnul Viceprimar prezinta pe scurt persoanele care sunt propuse prin proiectul de 
hotarari a le fi acordate locuri de casa in conditiile legii nr. 15/2003: Ulca Gheorghe –
Cristian din Caciulati, fiul lui Ulca Dumitru, Cristea Doru Daniel, domiciliat in sat 
Caciulati, fiul doamnei Cristea Eugenia, reprezentant firma de contabilitate, prezenta 
astazi in cadrul sedintei de consiliu , solicitare prezentata consiliului local si in sedinta 
din 26 iunie 2020 , Constantin Daniel din Moara Vlasiei, fiul lui Constantin Fane  
siConstantin Viorica, si Chivu Cristinel din Moara Vlasiei, fiul lui  Chivu Gheorghe si 
Tuicaru Stana. 
Nefiind discutii pe marginea acestui subiect, se supune la vot.  
Se aproba in unanimitate de voturi. 
 

Se trece la ultimul punct pe ordinea de zi, pct. 2 : Proiect de hotarare privind 
aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019 al SC CODRII VLASIEI SRL 

Dl. Filip Andrei – primarul comunei : Din pacate nici la sedinta de astazi nu poate fi 
prezenta doamna contabil al SC CODRII VLASIEI, fiind in concediu de odihna, plecata 
din localitate. Am rugat pe doamna Cristea Eugenia in calitatea dumneaiei de contabil 
cu experienta si de reprezentant firma de contabilitate SC CONT PLUS SRL sa se 
documenteze si sa poata sustine proiectul de hotarari supus dezbaterii.  

D-na Cristea Eugenia – prezinta pe scurt materialul anexat proiectului de hotarari. 

Dl. Matei Cristian – consilier local: din cate am inteles la sedinta anterioara, termenul de 
de depunere a situatiilor financiare era depasit: 31 mai 2020. Ni s-a promis atunci o 
sedinta extraordinara. 

Dl. Filip Andrei – primarul comunei : Societatea consiliului local este practic un apendice 
al institutiei primariei, este o entitate care functioneaza la dispozitia consiliului local. 
Pentru a clarifica statutul acestei societati, se da citire  „Instructiunilor  Ministerului 



Finantelor Publice – Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, privind modul de 
interpretare a aplicarii prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice.” 

Din cele expuse rezulta ca primaria spune ce sa faca acestei societati, libertatea de 
decizie a administratorului este limitata. Discutiile vizavi de managementul defectuos 
este exclus pentru ca prin lege administratorii sunt obligati sa respecte dispozitiile 
autoritatii contractante , ca autoritate dominanta. Doar 20% din activitatea acestora 
trebuie sa le dedice altor activitati private. In concluzie, aceasta societate face ce-i 
spune primaria, pe baza aprobarii bugetului local si cu girul dat de consiliul local. Toti 
suntem tentati sa comparam aceasta societate cu o societate privata. 

Dl. Matei Cristian – consilier local: ca sa se termine cu discutiile pro si contra. Propun sa 
se realizeze o expertiza financiar – contabila pe fiecare an de activitate, si cu aceasta 
ocazie sa lamurim comunitatea despre beneficiile unei societati care are pierderi in 
fiecare an. Sunt de acord sa achit eu toate cheltuielile necesare expertizei. 

Dl. Cucu Florin – Viceprimar comuna – Presedintele de sedinta: faceti referire la ceva 
concret? Stiti ca s-a facut ceva? 

Dl. Filip Andrei – Primarul comunei: suntem obligati sa facem anual expertize financiare.  

Dl. Matei Cristian – consilier local:nu am nici o problema , ma frapeaza faptul ca in 
fiecare an societatea merge pe pierderi. 

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  ”DIVERSE”  

Dl. Matei Cristian – consilier local : in legatura cu sedinta de la scoala, stiu ca s-a adus 
in discutie si salariile cadrelor didactice.  Daca stiti ca s-au platit sau nu?  

Dl. Filip Andrei –primarul comunei : a fost o discutie in legatura cu salariile, nu au fost 
platite de o saptamana sau doua. Motivul, contabilul scolii care , repusa fiind in functie , 
dupa mai multe peripetii cu instante si actiuni judecatoresti, si-a inceput activitatea cu 
un  concediu medical urmat de concediu de odihna si asa mai departe. Si asa s-a ajuns 
ca nu s-a platit drepturile salariale la timp.  

 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  


