
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 17 decembrie 2019, la ~edinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Moroeni

Sedinta a fost convocata in conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, prin dispozitia Primarului Comunei
Moroeni nr. 511 din 11 decembrie 2019. La ~edinta au fost prezenti 13 consilieri locali din cei 14 care mai
compun Consiliul la data actuala, absentand domnu{' Leotescu Ion. Dupa comunicarea situatiei privind
prezenta consilierilor la ~edinta ~i constatarea intrunirii cvorumului prevazut la art. 137 alin. (1) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, care prevede ca
~edintele consiliului local se desrn~oara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie, rncute de
catre secretarul comunei, domnul primar cite~te urmatoarea ordine de zi:

1. Citirea ~iaprobarea procesului verbal al ~edintei anterioare din data de 28 noiembrie 2019;
2. Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:
l)-proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 16 m2 -

domeniu public - din punctul "Dispensar medical", cu scopul amenajarii unui magazin;
2)-proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe TRIM. IV - 2019;
3)-proiect de hotarare privind reactualizarea bunurilor care fac parte din domeniul privat al

Comunei Moroeni aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni;
4)-proiect de hotarare privind aprobarea contractarii de servicii juridice in vederea reprezentarii

intereselor unitatii administrativ - teritoriale - comuna Moroeni, judetul Dambovita, in justitie;
5)-proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Maroeni nr. 78 din

28.11.2019 privind aprobarea retelei ~colare din comuna Moroeni, judetul Dambovita, pentru anul ~colar
2020 - 2021;

6)-proiect de hotadire privind stabilirea volumului de masa lemnoasa care se recolteaza in anul
2020 din fondul forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale - Comuna Moroeni;

7)-proiect de hotarare privind aprobarea taxelor ~i impozitelor locale incepand cu anul 2020;
8)-proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei

Moroeni nr. 5 din 29.01.2016 privind aprobarea Criteriilor pentru acordarea de ajutoare de urgenta pentru
persoanele care se afla in situatii de necesitate sau alte situatii deosebite, modificata ~i completata prin
Hotararea Consiliului Local al Comunei Moroeni nr. 51 din 30.05.2018;

9)-proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al apartatului de specialitate al
Primarului Comunei Moroeni.

IO)-proiect de hotarare privind alocarea unor sume din bugetul local in vederea achizitionarii de
cadouri pentru copiii ~i elevii din unitatile de invatiimant de pe raza comunei Moroeni cu ocazia
sarbatorilor de iarna ~i privind organizarea unui festival de colinde in data de 22 decembrie 2019 la
Ciiminul Cultural;

3. Probleme diverse.
Inainte de a se supune votului ordinea de zi, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (9) din

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cuc.modificarile ~i completarile ulterioare, secretarul
comunei asigura Consiliul de indeplinirea tuturor conditiilor legale privind proiectele de hotarari supuse
dezbaterii, acestea fiind insotite de referatul de aprobare, ca instrument de prezentare ~i motivare, semnat
de initiator, rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local ~i de alte documente
prevazute de legislatia speciala.



Avand In vedere cele expuse anterior de ditre secretarul comunei, domnul primar supune votului
consilerilor locali ordinea de zi, iar aceasta este aprobata de catre toti cei prezenti, dupa care domnul primar
a dat cuvantul pre~edintelui de ~edinta - domnul Voicu Decebal, pentru conducerea lucrarilor.

Domnul Voicu Decebal a Inceput cu primul punct al ordinei de zi ~i a dat cuvantul secretarului
comunei pentru citirea procesului verbal al ~edintei ordinare din 28 noiembrie 2019. Dupa citirea sa,
procesul verbal a fost supus votului ~i a fost aprobat de catre toti consilierii prezenti, :taranicio modificare.

Domnul Voicu Decebal a propus trecerea la punctul al doilea al ordinei de zi - analiza ~i dezbaterea
proiectelor de hotarare.

Primul proiect de hofuare analizat a fost cel privind Inchirierea prin licitatie publica a unui teren In
suprafata de 16 m2 - domeniu public - din punctul "Dispensar medical", cu scopul amenajarii unui
magazin. Referitor la acest proiect de hotarare au existat urmatoarele luari de cuvant:

Domnul Gheorghe Vasile a spus ca In acea zona nu prea este circulatie ~i ca atare cel care investe~te
In amenajarea unui spatiu comercial risca sa dea faliment, propunand ca locatie vechiul chio~c din incinta
~colii.

Intre timp, la ~edinta, a venit ~i domnul Razvan Solomon, care a spus ca sotia sa dore~te sa
amenajeze In spatiul din incinta dispensarului medical un magazin de papetarie ~i birotica ~i ca este
interesat sa participe la licitatie doar pentru aceasta locatie, nedorind un alt amplasament.

Doamna Popa Oana i-a propus invitatului sa vina ~i sa-~i amenajeze un astfel de spatiu de papetarie
~ibirotica ~i langa ~coala din satul Glod, pentru ca ar ajuta copiii.

Domnul primar a spus ca incinta ~colii va deveni un ~antier, cand va Incepe proiectul de reabilitare
a institutiei de Invatamant, pe langa ~antierul existent al salii de sport, spunand ca doar locatia prevazuta In
proiectul de hotarare a fost cea solicitata pentru Inchiriere sau concesionare.

Dupa aceasta, pentru ca nu au mai fost Intrebari, invitatul a paras it lucrarile ~edintei, iar domnul
pre~edinte de ~edinta a propus reluarea dezbaterilor cu privire la acest proiect. Astfel, au fost desemnati
membrii din partea Consiliului In comisia de licitatie, In persoanele domnilor Gheorghe Vasile ~iAndreoiu
Dumitru, ca supleant, precum ~i Intreaga componenta a comisiilor.

Pentru ca nu au fost alte luari de cuvant pe marginea proiectului de hotarare, s-a dat citire acestuia,
precum ~i rapoartelor de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate, dupa care a fost supus votului ~i
adoptat In unanimitate, devenind hotararea or. 83 din 17 decembrie 2019 privind Inchirierea prin licitatie
publica a unui teren In suprafata de 16 m2 - domeniu <public- din punctul "Dispensar medical", cu scopul
amenajarii unui magazin.

AI doilea proiect de hotarare analizat a fost cel privind rectificarea bugetului local pe TRIM. IV -
2019. Pentru explicatii cu privire la proiect a fost invitata doamna contabil Gisle Marinoiu, care a oferit
detalii despre sumele distribuite ca urmare a obtinerii unor venituri suplimentare fata de bugetul initial,
invocand ~i Dispozitia primarului comunei Moroeni or. 510 din 9.12.2019 privind rectificarea bugetului
local pe trimestrul IV - 2019, cu sume repartizate de AJ.F.P. Dambovita prin redistribuire din cote
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetelor locale Intre unitatiile administrativ teritoriale.

Pentru ca nu au fost ~i alte Intrebari privind acest proiect de hotarare, s-a dat citire acestuia, precum
~i rapoartelor de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate, dupa care a fost supus votului ~i adoptat
In unanimitate, devenind hotararea or. 84 din 17 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului local pe
TRIM. IV - 2019.

Al treilea proiect de hotarare supus dezbaterii a fost cel privind reactualizarea bunurilor care fac
parte din domeniul privat al Comunei Moroeni aflate In administrarea Consiliului Local al Comunei
Moroeni.

Domnul primar a explicat care sunt terenurile cu care se completeaza patrimoniul privat ~i a
precizat ca pentru unele din aceste terenuri exista cerefi' privind concesionarea, Inchirierea sau vanzarea lor,
dar nefiind cuprinse In patrimoniu, nu pot fi valorificate.
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Nu au fost solicitate alte clarificari cu privire la acest proiect de hotanlre, dandu-se citire acestuia In
forma propusa, precum ~i rapoartelor de avizare favor&bile ale comisiilor care I-au analizat, dupa care a fost
supus votului ~i adoptat cu unanimitatea celor prezenti, devenind hotararea nr. 85 din 17 decembrie 2019
privind reactualizarea bunurilor care fac parte din domeniul privat al Comunei Moroeni, aflate In
administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni.

S-a trecut apoi la proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii de servicii juridice In vederea
reprezentarii intereselor unitatii administrativ - teritoriale - comuna Moroeni, judetul Dambovita, In
justitie.

Nici cu privire la acest proiect nu au fost solicitate clarificari, secretarul comunei precizand stadiul
unor dosare importante In instantli pentru primarie, dar ~i dosarele unde primaria a avut ca~tig de cauza sau
a pierdut. Pentru ca nu au fost alte Intrebari, s-a citit proiectul de hotarare, rapoartele de avizare favorabile
ale comisiilor care I-au analizat, dupa care a fost supus votului ~i adoptat cu unanimitatea celor prezenti,
devenind hotararea nr. 86 din 17 decembrie 2019 privind aprobarea contractarii de servicii juridice In
vederea reprezentarii intereselor unitatii administrativ - teritoriale - comuna Moroeni, judetul Dambovita,
in justitie.

Al cincilea proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a fost eel privind revocarea Hotararii
Consiliului Local al Comunei Moroeni nr. 78 din 28.11.2019 privind aprobarea retelei ~colare din comuna
Moroeni, judetul Dambovita, pentru anul ~colar 202D - 2021. Secretarul comunei a precizat care sunt
motivele pentru care s-a initiat acest proiect de hotarare. Nu au fost interventii cu privire la acest proiect,
astfel ca dupa citirea rapoartelor de avizare favorabile din partea comisiilor de specialitate care I-au
analizat, precum ~i a proiectului, aceasta a fost supus votului ~i adoptat cu 13 voturi "pentru" ~i nicio
"abtinere" sau vot "Impotriva", devenind hotararea nr. 87 din 17 decembrie 2019, privind revocarea
Hotararii Consiliului Local al Comunei Moroeni nr. 78 din 28.11.2019 privind aprobarea retelei ~colare din
comuna Moroeni, judetul Dambovita, pentru anul ~colar 2020 - 2021.

S-a trecut apoi la dezbaterea proiectului de hotarare privind stabilirea volumului de masa lemnoasa
care se recolteaza in anul 2020 din fondul forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale -
Comuna Moroeni. Secretarul comunei a oferit explicatii cu privire la acest proiect de hotarare. Nefiind alte
interventii cu privire la acest proiect, dupa ce s-au citit rapoartele de avizare favorabile din partea
comisiilor care I-au analizat, a fost supus votului de catre domnul pre~edinte de ~edinta ~i a fost aprobat cu
12 voturi "pentru", ~i0 "abtinere" - Popa Oana Petruta ~i niciun vot "Impotriva", devenind hotararea nr. 88
din 17 decembrie 2019, privind stabilirea volumului de masa lemnoasa care se recolteaza in anul 2020 din
fondul forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale - Comuna Moroeni.

A urmat proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor ~i impozitelor locale Incepand cu anul 2020.
Domnul primar a spus ca nu s-au modificat ta cile~i impozitele locale fata de anul trecut, propunand

totu~i instituirea unei taxe speciale pentru eliberarea adeverintelor catre APIA, insa In urma votului, aceasta
propunere a fost retrasa de catre domnul primar.

Pentru ca nu au fost Intrebari cu privire la acest proiect, dupa ce s-au citit rapoartele de avizare
favorabile din partea comisiilor care I-au analizat, a fost supus votului de catre domnul pre~edinte de
~edinta ~i a fost aprobat cu 13 voturi "pentru", devenind hotararea nr. 89 din 17 decembrie 2019, privind
aprobarea taxelor ~i impozitelor locale incepand cu anul 2020.

Al optulea proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a fost eel privind modificarea ~i completarea
Hotararii Consiliului Local al Comunei Moroeni nr. 5 din 29.01.2016 privind aprobarea Criteriilor pentru
acordarea de ajutoare de urgenta pentru persoanele care se afla In situatii de necesitate sau alte situatii
deosebite, modificata ~i completata prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Moroeni nr. 51 din
30.05.2018.

Domnul primar a precizat ca a initiat acest proiect de hotarare pentru ca are foarte multe cereri de
acordare de ajutoare de incalzire a locuintelor cu lemne, propunand ca ajutoarele de urgenta sa poata fi
acordate ~i In natura, In material lemnos, avand In vedere faptul ca Primaria are contracte de debitare a
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materialului lemnos provenit din patrimoniul propriu, cu diver~i agenti economlCI, propunand
achizitionarea de material lemnos - lemn de foc - laturoaie - rezultate din debitarea lemnului, ambalate In
pachete, In scopul acordarii de ajutoare de urgenta In natura persoanelor singure ~i familiilor care nu dispun
de resursele necesare cumpararii de lemne de foc, pe perioada sezonului rece.

Doamna Chitescu Diana a propus ca pentru familiile sarace din satul Glod sa se gaseasca 0 solutie ~i
sa se asigure 0 masa calda, aceasta constand'in circa 1~ lei/zi, precizand ca la Fieni s-a inceput un astfel de
demers pentru circa 50 - 100 de familii.

Domnul Ciorobea Ion a propus sa se faca un cost pentru un numar de familii ~i sa se dea ajutoare de
urgenta inclusiv in alimente.

Domnul Andreoiu Dumitru spune ca la Parohia Moroeni se fac colecte de alimente in fiecare an cu
ocazia sarbatorilor Pascale ~ide Craciun ~i se ajuta familiile sarace.

Doamna Chitescu Maria spune ca ideea ajutorarii familiilor sarace este buna, dar trebuie gasite ~i
fonduri1e necesare pentru astfel de proiecte.

Nefiind alte luari de cuvant cu privire la proiectul supus dezbaterii, dupa ce s-au citit rapoartele de
avizare favorabile din partea comisiilor care I-au analizat, a fost supus votului de catre domnul pre~edinte
de ~edinta ~i a fost aprobat cu unanimitate de voturi, devenind hotararea nr. 90 din 17 decembrie 2019,
privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Moroeni nr. 5 din 29.01.2016
privind aprobarea Criteriilor pentru acordarea de ajutoare de urgenta pentru persoanele care se afla in
situatii de necesitate sau alte situatii deosebite, modificata ~i completata prin Hotararea Consiliului Local al
Comunei Moroeni nr. 51 din 30.05.2018.

Penultimul proiect analizat a fost ce1 privind modificarea ~tatului de functii al apartatului de
specialitate al Primarului Comunei Moroeni in senslcl ca functia publica generala de secretar al unitatii
administrativ-teritoriale, funetie publica de conducere, se transforma in functia publica specifica de secretar
general al unitatii administrativ-teritoriale, functie publica de conducere, conform prevederilor Codului
administrativ. S-a dat citire rapoartelor de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate, iar pentru ca nu
au mai fost alte intrebari, proiectul a fost supus votului in forma propusa ~i adoptat in unanimitate,
devenind hotararea nr. 91 din 17 decembrie 2019 privind modificarea ~tatului de functii al apartatului de
specialitate al Primarului Comunei Moroeni.

Ultimul proiect a fost cel privind alocarea unor sume din bugetul local in vederea achizitionarii de
cadouri pentru copiii ~i elevii din unitatile de Invatamant de pe raza comunei Moroeni, cu ocazia
sarbatorilor de iama ~i privind organizarea unui festival de colinde In data de 22 decembrie 2019 la
Caminul Cultural. Domnul primar a precizat ca festivalul va fi prezentat de catre doamna Camelia
Conovici, aratand apoi care este calendarul Festivalului de colinde, precum ~i cum vor fi utilizate sumele
alocate, inclusiv cea primita prin sponsorizarea de 1000 de euro de la C.E.C. Bank. De asemenea, a anuntat
cand vor avea loc serbarile de srar~it de an ~colar ~i cand vor fi date cadourile copiilor, iar pentru cei care
au participat la concursuri ~i olimpiade, inclusiv pentru cadrele didactice, se vor acorda cadouri din alte
doua sponsorizari anuntate.

Dupa aceasta prezentare s-a dat citire rapoartelm de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate,
iar pentru ca nu au mai fost alte intrebari, proiectul care a fost supus votului In forma propusa ~i adoptat In
unanimitate, devenind hotararea nr. 92 din 17 decembrie 2019 privind alocarea unor sume din bugetul local
in vederea achizitionarii de cadouri pentru copii ~i elevii din unitatile de Invatamant de pe raza comunei
Moroeni cu ocazia sarbatorilor de iama ~i privind organizarea unui festival de colinde In data de 22
decembrie 2019 la Caminul Cultural.

S-a trecut apoi la ultimul punct al ordinei de zi - probleme diverse.
Secretarul comunei a solicitat Consiliului, in conformitate cu prevederile art. art. 621\3 din Legea nr.

188/1999 republicata, privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile ~i completarile ulterioare, sa
faca 0 propunere domnului primar la Intocmirea raportului de evaluare ~i sa acorde un calificativ
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seeretarului general al eomunei pentru aetivitatea des:ta~urata in anul 2019, iar eonsilierii au votat unanim
propunerea de aeordare a ealifieativului "foarte bine",

Domnul Voieu Deeebal - pre~edintele de ~edinta, intreabii daeii mai sunt ~i alte probleme de
dezbatut dar nu a mai solieitat nici un eonsilier dreptulla euvant, astfel eii a declarat ~edinta inehisii.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Voieu Deeebal

SECRETA
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