JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI
PROCES
VERBAL
Incheiat astazi, 13 mai 2020, la ~edinta extraordinara, cu convocare de indata a Consiliului Local al
. Comunei Moroeni

Sedinta a inceput cu 0 alocutiune a domnului primar, care a spus ca aceasta a fost convocata la
sala de ~edinte amenajata la sediul Caminului Cultural Moroeni, din cauza conditiilor speciale impuse
de aparitia pandemiei de COVID 19, precum ~i a instituirii masurilor de distantare sociala, lmlndu-se
masura ca intre participanti sa fie libere doua locuri, fiecare consilier local ~i fiecare participant au fost
dotati, la intrarea in sala, cu masca ~i manu~i de unica folosinta, iar locul de tinere a ~edintei s-a
dezinfectat inainte ~i se va dezinfecta ~i dupa tinerea ~edintei.
Secretarul comunei a spus apoi ca ~edinta a fost convocata, in conformitate cu prevederile art.
134 alin. (4) ~i (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, prin dispozitia Primarului Comunei Moroeni nr. 207 din 12 mai 2020. La ~edinta au fost
prezenti 13 consilieri locali, din cei 14 care mai compun Consiliul la data actual a, absentand domnul
Leotescu Ion. Dupa comunicarea situatiei privind prezenta consilierilor la ~edinta ~i constatarea
intrunirii cvorumului prevazut la art. 137 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile ~i completarile ulterioare, care prevede ca ~edintele' consiliului local se desIa.~oara legal
in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie, Ia.cute de catre secretarul comunei, domnul primar
cite~te urmatoarea ordine de zi:
Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:
I)-proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin H.C.L.
Moroeni nr. 12 din 18.02.2020, cu modificarile ulterioare, pe trimestrul 11-2020;
2)-proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei ~i a Statului de functii ale
Primariei Comunei Moroeni;
Inainte de a se supune votului ordinea de zi, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (9) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, secretarul
comunei asigura Consiliul de indeplinirea tuturor conditiilor legale privind proiectul de hotarare supus
dezbaterii, acesta fiind insotit de referatul de aprobare, ca instrument de prezentare ~i motivare, semnat
de initiator, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
avizele cu caracter consultativ ale tuturor Comisiilor de specialitate ale consiliului local, de~i acestea nu
erau necesare, deoarece este 0 ~edinta cu caracter de urgenta.
Aviind in vedere cele expuse anterior de catre secretarul comunei, domnul primar supune votului
consilerilor locali ordinea de zi, iar aceasta este aprobata in unanimitate, dupa care a precizat ca la
~edinta vor participa mai multi invitati, din partea aparatului sau de specialitate - doamna Gisle
Marinoiu - contabil, doamna Cristina Tronaru - consilier achizitii publice ~i domnul Constantin Gurgu
- consilier personal al primarului, precum ~i din afara institutiei - domnul Dan Sprinceana - viceprimar
al ora~ului Pucioasa, care a venit insa sa depuna documentatia pentru eliberarea certificatului de
urbanism, inaintata de catre Consiliul Judetean Diimbovita, in vederea demararii proiectului de
aductiune a gazelor naturale catre statiunea turistica de interes national Pe~tera - Pad ina, deocamdata
pentru demararea studiului de fezabilitate. Un alt invitat, precizeaza domnul primar, va fi ~eful de
lucrare de la obiectivul de investitii "Reabilitare, modemizare, extindere ~i dotare Scoala Gimnaziala
Ion Cioranescu din Comuna Moroeni, judetul Diimbovita", domnul Comana Lucian.

Domnul pre~edinte de ~edinta a propus ca, Inainte de trecerea la dezbaterea primului proiect de
hotarare, sa se dea cuvantul domnul Dan Spranceana pentru a ne inform a despre proiectul de alimentare
cu gaze din zona montana a comunei.
Invitatul a spus ca meseria sa de baza este aceea de inginer de instalatii ~i ca spera sa finalizeze,
prin sprijinul ~i experienta sa, pe care Ie va pune In slujba firmei care a contractat realizarea studiului de
fezabilitate pentru aductiunea de gaze naturale din zona montana a comunei Moroeni, aceasta lucrare de
o deosebita importanta pentru comuna Moroeni ~i dezvoltarea sa ulterioara, dar ~i pentru Intregul judet.
Domnul Dan Spranceana a precizat ca are 0 experienta vasta In acest domeniu, contribuind
printre altele, pe raza comunei Moroeni, la aductiunea de gaze catre Hotelul Pe~tera, la aductiunea de
gaze catre Cariera Lespezi, care a condus la 0 dezvoltare ulterioara importanta In acest domeniu catre
toate obiectivele de pe traseul conductei - tabelele ~colare, obiectivele hidrografice Galma ~i Dobre~ti,
Cabana Consiliului Judetean Dambovita, dar ~i pentru numero~i locuitori din acea zona a comunei.
Invitatul precizeaza ca ambele obiective au avut sprijinul financiar ~i logistioc al Romcif-ului de la acel
moment. De asemenea, a contribuit la aductiunea de gaze catre pensiunea Ferma, de la intrarea din satul
Glod, dar ~i la alte obiective importante.
Invitatul a spus ca spera ca In noul exercitiu financiar european sa se ofere finantare pentru astfel
de obiective importante ~i sa se depuna proiecte, aratand ca la Pucioasa are In implementare 15 proiecte
pe fond uri europene. Invitatul precizeaza ca, pentru aceasta lucrare de aductiune gaze catre zona
montana a comunei, s-au studiat mai multe variante, printre care:
-realizarea aductiunii de la S.R.M.-ul de la Sanatoriul Moroeni, dar s-a constatat ca acela are 0
capacitate mica, iar Transgaz-ul nu a fost de acord cu modernizarea sa ~i aducerea la 0 capacitate
optima, deoarece erau costuri mult prea mari;
-aductiunea de la Hotelul Pe~tera, dar conducta este una de 0 capacitate foarte mica, proiectul
nefiind fezabil;
-aductiunea de la Sinaia, care ar fi Insemnat 15 km de conducta mai putin, dar primarullocalitatii
Sinaia s-a opus ca traseul conductei sa coboare pe langa partiile de schi;
In final, s-a decis ca aductiunea sa se faca de la S.R.M.-ul din satul Pucheni, pe langa Miinastirea
Sfantul loan lacob Hosevitul, apoi urmand traseul pe DJ. 714, pana la Salvamont Pe~tera, din care sa se
ramifice catre Cabana Pad ina ~i toate obiectivele turistice ~i administrative din zona montana a comunei
Moroeni, rezolvandu-se astfel, In mare parte ~i alimentarea cu gaze a satului Glod.
Invitatul i-a Inmanat apoi domnului primar cererea de eliberare a certificatului de urbanism,
spunand ca de~i contractu I firmei S.C. Instant Construct Company S.A. Bucure~ti, este Incheiat cu
Consiliul Judetean Dambovita, a fost Indrumat de catre aceasta institutie la Primaria Moroeni pentru
eliberarea certificatului de urbanism, iar In final a spus ca a~teapta Intrebari din partea celor interesati.
Domnul Ciorobea Ion a solicitat dreptul la cuvant ~i I-a Intrebat pe invitat de ce nu se face
aductiunea pentru satul Glod din reteaua de unde este alimentata ~coala Glod, iar invitatul a spus ca
acea conducta este subdimensionata, iar pe conducta care va alimenta statiunea montana, satul Glod ar
fi primul mare consumator, deci debitul ~i presiunea gazelor ar fi suficiente.
Doamna Chitescu Diana Elena - observa ca interesele mari primeaza fata de cele marunte, In
sensu I ca daca s-a implicat Consiliul Judetean Dambovita pentru acest obiectiv de alimentare cu gaze a
zonei montane, va beneficia ~i satul Glod, care, pana acum, a primit numai refuzuri cu privire la
aductiunea de gaze, din diferite motive, mai mult sau mai putin Intemeiate.
Domnul viceprimar - saluta demararea acestui proiect important ~i Intreaba daca S.R.M.-ul din
satul Pucheni este suficient pentru aceasta lucrare.
Invitatul ofera date din documentatia depusa, citand cateva pasaje din aceasta, spunand ca acest
S.R.M. are 0 capacitate de 5.000 mc/h, iar com una Moroeni, utilizeaza maxim 750 mc/h, iar pentru zona
montana ar fi necesara 0 capacitate de 3.000 mc/h, deci ar mai fi disponibila 0 capacitate de 1.250 mc/h,
pentru eventuale noi obiective din zona montana.
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Pentru ca nu au mai fost alte intrebari, domnul Spranceana a multumit pentru invitatia la ~edinta
~i a parasit lucrarile acesteia, spunand ca spera sa vada finalizata aceasta lucrare.
Domnul pre~edinte de ~edinta a propus trecerea la primul proiect al ordinei de zi - cel privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin H.C.L. Moroeni nr. 12 din 18.02.2020, cu
modificarile ulterioare, pe trimestrul II - 2020.
I s-a dat cuvantul doamnei contabil Gisle Marinoiu, care a citit proiectul de hotarare ~i a spus
care au fost resorturile initierii acestui proiect, in primul rand, suma de 248 mii lei, reprezentand
transfer, primita conform Programului National de Dezvoltare Locala, de la Ministerul Lucrarilor
Publice, Dezvoltarii ~i Administratiei, pentru obiectivul de investitii "Pod peste raul Ialomita - zona
Glava", iar in al doilea rand, suma de 14 mii lei, primita conform adresei Administratiei Judetene a
Finantelor Publice Dambovita nr. 29.588 din 27.04.2020, pentru care a detaliat modul de repartizare.
Pentru ca nu au fost alte luari de cuvant pe marginea proiectului de hotarare, s-a dat citire
rapoartelor de avizare favorabile al Comisiilor care au analizat proiectul, dupa care proiectul a fost
supus votului ~i adoptat in unanimitate, devenind hotararea nr. 29 din 13 mai 2020 privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin H.C.L. Moroeni nr: 12 din 18.02.2020, cu modificarile
ulterioare, pe trimestrul II - 2020.
S-a trecut apoi la dezbaterea proiectului de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei
~i a ~tatului de functii ale Primariei Comunei Moroeni. S-a dat cuvantul secretarului general al comunei
pentru explicatii.
Secretarul a precizat, conform motivelor invocate in referatul de aprobare care a stat la baza
initierii proiectului, de ce a fost nevoie de aceste modificari ale organigramei ~i ~tatului de functii.
Doamna Chitescu Maria I-a intrebat pe secretarul comunei dadi se justifica infiintarea functiei de
architect ~ef al comunei, acesta raspunzand afirmativ, avand in vedere ~i faptul ca, doar 3 - 4 localitati
din tot judetul, au un arhitect in organigrama, iar noi am fost declarati de curand statiune turistica de
interes national.
Domnul Voicu Decebal a spus ca functia de arhitect al comunei ne asigura independenta fata de
Consiliul Judetean Dambovita, in acest domeniu.
Domnul Gheorghe Vasile a intrebat cine se ocupa de accesarea de fonduri europene la nivelul
comunei, considerand ca daca ar fi fost 2 - 3 functionari incadrati intr-un astfel de compartiment
distinct, s-ar atrage mai multe proiecte cu bani europeni.
.
A raspLins domnul primar, care a precizat ca nu avem un compartiment anume pentru accesarea
de fond uri europene, ocupandu-se doamna Cristina Tronaru, dar totu~i avem proiecte cu fond uri
europene in derulare, dand exemplu obiectivul "Infiintare centru de zi pentru persoane varstnice", dar ~i
obiectivul "Platforma de colectare ~i managementul gunoiului de grajd", la acesta din urma contributia
noastra fiind de doar 70 mii lei, fata de cele 200 mii lei, de care am beneficiat, ca ~i comunitate.
Doamna Tronaru Cristina a spus ca, la toate obiectivele pe fond uri europene, contributia din
bugetul local ar fi fost una simbolica, daca nu ar fi fost necesare actualizari ale indicatorilor, datorate
aparitiei ordonantei de urgenta nr. 114/2018, acest act normativ avand ca efect marirea costurilor tuturor
obiectivelor de investitii din comuna, nu numai al celor pe fonduri europene.
Domnul viceprimar, multume~te ironic, pentru ca prin acest proiect de hotarare beneficiaza de
serviciile domnului Zamfir Romica, la unul dintre compartimentele pe care Ie are in subordine, aratand
ca pentru a-~i indeplini obiectivele propuse, are nevoie de personal cu capacitate deplina de munca, in
specialla Compartimentul administrativ.
Doamna Chitescu Diana - Elena intreaba daca aceasta reorganizare presupune alocarea de
fonduri in plus la bugetul de salarii, iar raspunsul a fost unul negativ.
Pentru ca nu au fost alte luari de cuvant pe marginea proiectlllui de hotarare, i s-a dat citire, dupa
care ~i rapoartelor de avizare favorabile al Comisiilor care I-au analizat, iar apoi acesta a fost supus
votului, fiind adoptat in unanimitate, devenind hotararea nr. 30 din 13 mai 2020 privind aprobarea
modificarii Organigramei ~i a ~tatului de functii ale Primariei Comunei Moroeni.
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Dupa finalizarea proiectelor aflate pe ordinea de zi, domnul primar a spus ca trebuie sa predea
amplasamentele pentru corpurile B ~i C de la ~coala Moroeni, iar ulterior sa Inceapa demolarea corpului
dinspre Strada Pietei, spunand ca II va invita pe ~eful de lucrare de fa acest obiectiv de investitii sa ofere
mai multe detalii.
Domnul primar a spus ca a discutat cu speciali~ti In domeniul urbanismului ~i a ajuns la
concluzia ca se vor putea amenaja la parterul caminului cultural 4 sali de c1asa, iar la etaj se vor pune la
dispozitie salile existente pentru cancelarie secretariat, arhiva ~i ce mai este nevoie, pentru ca trebuie sa
Inceapa foarte urgent lucrarile ~i la celelalte doua corpuri de c1adire ale ~colii, precizand ca, din
discutiile cu constructorul, noul corp de c1adire dinspre canalul Ru~etu, Inceput deja, va fi gata In luna
septembrie, dar nu va putea fi dat In functiune, pana nu vcr fi conectate utilitatile.
Doamna Popa Oana - Petruta Illntreaba pe domnul primar cand va Incepe demolarea, precum ~i
daca trebuie obtinute anumite avize (cum ar fi cel de la LS.U.), daca c1adirea caminului cultural se
transforma In ~coala, temporar, iar domnul primar a spus ca, daca ar fi dupa opinia constructorului, ar
trebui Inceputa demolarea maine, spunand ca a luat legatura ~i cu Inspectoratul ~colar ~i a informat
despre aceasta situatie, iar In legatura cu avizul LS.U., sau alte avize, precizeaza ca nici ~coala nu avea
aviz LS.U., iar rara avize de la D.S.P. functioneaza multe institutii de Invatamant din judet ~i din tara.
Doamna Chitescu Diana - Elena II Intreaba pe domnul primar cat va dura acest disconfort de a
amenaja ~coala In caminul cultural, iar domnul primar spune ca, cel putin un an, va dura sigur.
Doamna Popa Oana Petruta - spune ca nu este de acord cu eeea ce a sugerat domnul primar, ca
se demoleaza ~coala, pentru ca nu avea aviz de la LS.U. .
Doamna Chitescu Diana - Elena - opineaza ca trebuie sa avem Intelegere ~i pentru ace~ti copii,
care sunt traumatizati 0 data, pentru ca este aceasta pandemie, iar apoi pentru ca vor da un exam en
important In viata lor, iar daca ~i acest exam en va fi dat In alta ~coala sau In caminul cultural, copiii vor
fi bulversati total, propunand ca demolarea sa Inceapa dupa data de 17 iunie, cand se termina ultima
proba la examenul de capacitate.
Domnul viceprimar Intreaba cati copii sunt la pregatirea pentru examenul de capacitate,
propunand ca pregatirea sa se desr~oare chiar la sala In care are loc ~edinta de consiliu, iar doamna
Chitescu Diana - Elena spune ca la Moroeni sunt 14 copii, iar Intr-o sala nu pot intra decat 10 copii,
trebuind respectate indicatiile prevazute Intr-un ordin de ministru emis In acest sens, cu intrari ~i ie~iri
separate In ~coala, dotarea cu ma~ti, pauze decalate, etc.
Domnul primar opineaza ca, daca s-ar Incepe demolarea corpului de c1adire dinspre Strada
Pietei, s-ar putea relua lucrarile ~i la sala de sport, pentru ca, dupa cum bine se cunoa~te, un pilon al salii
de sport cade In drepul actualului birou al directorului ~colii. Domnul primar spune ca pentru obiectivul
de investitii "Sala Sport 50 locuri, In comuna Moroeni, judetul D~mbovita", a purtat 0 discutie cu un
secretar de stat, care i-a promis ca investitia aceasta ar putea fi preluata, din punct de vedere al
sustinerii financiare, de catre Compania Nationala de Investitii, cu conditia achitarii obligatiilor pana la
acest moment, deci pentru acest obiectiv nu s-ar mai aloca sume mari de bani, In acest an, cum ~i la
obiectivul de investitii "Pod peste raul Ialomita - zona Glava", daca nu se lucreaza, toate fondurile
alocate In acest an vor fi redistribuite, la rectificarea bugetara, catre investitiile unde se lucreaza, adica la
~coala.
Doamna Popa Oana - Petruta spune ca ar fi bine ca demolarea ~colii sa se faca macar dupa
finalizarea anului ~colar, pentru ca In perioada 2 - 12 iunie trebuie sa se tina cursuri de pregatire cu cei
din clasa a VIII-a, iar apoi, In ziua de 17 iunie, ar fi ultima proba a examenului de capacitate. Doamna
director spune ca trebuie sa se tina cont de mai multi factori, ~i anume:
-factorul financiar - daca exista banii necesari pentru a achita lucrarile, avand In vedere ca avem
o contributie de peste 4.900 mii lei;
-factorul timp - cat timp va dura aceasta lucrare, In conditiile In care perioada de constructie este
de circa 6 ani ~i In conditiile In care nu avem finantare;
j
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-factorul uman - trebuie ca domnul primar sa ii informeze pe parinti despre aceasta lucrare,
altfel urmand a-i informa chiar doamna director; de asemenea, doamna director spune ca exista riscul ca
multi copii sa pIece catre alte ~coli ~i sa nu mai poata fi fiicute clasele cu minim 12 elevi, iar colegii
dumneaei sa-~i piarda locurile de munca, sa intre in restrangere de personal, pentru ca nu mai au ore.
Doamna Tronaru Cornelia spune ca termenul de constructie este de 36 de luni ~i nu de 72 de
luni, acest din urma term en fiind cel pe care se poate intinde finantarea.
Domnul Gurgu Constantin - consilier personal al primaruhii - spune ca nu au plecat copii spre
alte unitati de invatamant, rugand-o pe doamna director sa dea exemple.
Doamna director spune ca domnul Gurgu nu este pregatit in domeniul normelor didactice ~i al
legislatiei in acest domeniu ~i ca nu ar fi cazul sa vorbeasca despre lucruri pe care nu Ie cunoa~te.
Invitatul din partea firmei care a ca~tigat lucrarea de "Reabilitare, modernizare, extindere ~i
dotare ~coala Gimnaziala Ion Cioranescu din Comuna Moroeni, judetul Dambovita", domnul Lucian
Comana, spune ca firma dore~te sa aduca in comuna, de saptamana viitoare, alti muncitori, pentru a
urgenta lucrarile, atat timp cat vremea este frumoasa, pentru ca altfel, daca sunt ploi in momentul cand
se deruleaza anumite lucrari, pot fi costuri suplimentare de forari, excavari, consolidari, aratand ca este
important ca lucrarile ~i la celelalte doua corpuri sa inceapa cat mai urgent, pentru ca vremea de iama in
com una Moroeni difera fata de cea din alte localitati ~i este posibil sa nu se mai incadreze in termenul
de finalizare a lucrarilor, precizand ca daca sunt fonduri, lucrarea va fi finalizata mult mai repede dedit
cele 36 de luni preconizate. De asemenea, invitatul spune ca au fost efectuate lucrari de circa 1.000 mii
lei, pana in prezent ~i chiar daca nu s-a primit inca niciun ban, va continua lucrarile ~i chiar Ie va
intensifica, pentru ca timpul este prielnic.
Domnul Moiceanu Gheorghe il intreaba pe invitat daca a luat in calcul faptul ca a lucrat ~i exista
posibilitatea ca, datorita crizei financiare ce se preconizeaza, sa mi fie fond uri disponibile pe 0 durata
mai mare de timp - 6 luni - un an, atat prin PNDL, cat ~i de la bugetul local, iar invitatul a spus ca nu a
luat in calcul aceasta posibilitate.
Domnul Moiceanu Gheorghe - pre~edintele de ~edinta, intreaba daca mai sunt ~i alte probleme
de dezbatut, dar nu a mai solicitat nici un consilier dreptulla cuvant, astfel ca a declarat ~edinta inchisa.
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