
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 14 aprilie 2020, la ~edinta extraordinara, cu convocare de Indatii a Consiliului Local al

Comunei Moroeni

~edinta a Inceput cu 0 alocatiune a domnului primar care a spus ca aceasta a fost convocata la sala
de ~edinte amenajata la sediul CiUninului Cultural Moroeni, din cauza conditiilor speciale impuse de
aparitia pandemiei de COVID 19, precum ~i a instituirii masurilor de distantare sociala, luandu-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 ~imanu~i de unica folosintii, iar locul de tinere a ~edintei s-a dezinfectat Inainte
~i se va dezinfecta ~idupa tinerea ~edintei.

Secretarul comunei a spus apoi ca ~edinta a fost convocata, ca de obicei, 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. 187 din 14 aprilie 2020. La
~edinta au fost prezenti 13 consilieri locali din cei 14 care mai compun Consiliulla data actuala, absentand
domnul Ciorobea 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 desfii~oara legal In
prezenta majoritatii consilierilor locali In functie, fiicute de catre secretarul comunei, domnul primar
cite~te urmatoarea ordine de zi:

Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:
1)-proiect de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edintii pentru perioada aprilie - iunie

2020;
2)-proiect de hotarare privind aprobarea Criteriilor pentru acordarea de ajutoare de urgenta pentru

persoanele care se afla In situatii de necesitate sau alte situatii deosebite;
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 completiirile 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 ~imotivare, semnat de
initiator, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, avizele cu
caracter consultativ ale Comisiilor de specialitate Juridica ~i Social - culturala, ale consiliului local, de~i
acestea nu erau necesare, deoarece este 0 ~edintii cu caracter de urgenta.

Avand 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 solicitat alegerea unui
pre~edinte de ~edintii, pentru urmatoarele 3 luni, pentru conducerea lucrarilor.

Doamna Popa Oana - Petruta I-a propus pe domnul Moiceanu Gheorghe. Alte propuneri nu s-au
mai fiicut, astfel ca aceasta a fost supusa votului ~i a Intrunit unanimitatea, iar domnul Moiceanu Gheorghe
a fost ales pre~edinte de ~edintii pentru perioada aprilie - iunie 2020, conform Hotararii nr. 16 din 14
aprilie 2020.

Domnul pre~edinte de ~edinta a propus trecerea la dezbaterea proiectului de hotarare aflat pe
ordinea de zi ~i a dat cuvantul domnului primar pentru explicatii. Domnul primar a spus ca a primit de la
mai multe firme ajutoare, constand In produse alimentare, prin mai multe contracte de donatie, alimente pe
care dore~te sa Ie Imparta, In contextul pandemiei de COVill 19, persoanelor vulnerabile expuse riscului
Imbolnavirii - persoanele In varsta de peste 65 de ani, fiira sustinatori sau alta forma de ajutor, carora
trebuie sa Ii se asigure sprijin In vederea minimalizarii expunerii lor In afara locuintelor, persoanelor
izolate la domiciliu, persoanelor aflate In carantina institutionala, etc., prezentand In ce constau aceste
ajutoare, deja ambalate la pachete, cu 0 valoare de circa 25 - 30 lei fiecare.



Secretarul comunei a spus ca, initial s-a crezut ca este yorba de contracte de sponsorizare, dar cum
nu este yorba de 0 suma de bani, ci produse, nu se impune initierea unui proiect de hotarare de rectificare
bugetara, ci emiterea unei dispozitii de acceptare a donatiei de catre primarul comunei, conform noilor
prevederi ale O.D.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
daca valoarea donatiilor nu depa~e~te suma de 500 mii lei, iar daca s-ar fi depa~it aceasta suma, donatia ar
fi trebuit sa fie Insutita de catre consiliul local.

Doamna Popa Oana - Petruta Intreaba cine sunt aceste firme, iar secretarul comunei spune ca nu a
intrat In posesia documentelor privind donarea bunurilor respective, urmand ca acceptarea donatiei sa se
faca imediat dupa aprobarea proiectului de hotarare aflat pe ordinea de zi.

Domnul primar a spus ca a initiat aceast proiect de hotarare pentru a reglementa conditiile de
acordare a ajutoarelor de urgenta, pe perioada starii de urgenta ~i pentru a actualiza vechile criterii, unele
din ele perimate, prin care se acordau astfel de ajutoare de urgenta, stabilite prin H.C.L. Moroeni nr. 5 din
29.01.2016 privind stabilirea altor situatii deosebite pentru care se pot acorda de catre primar ajutoare de
urgenta modificata ~i completata prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Moroeni nr. 51 din
30.05.2018 ~iprin Hotararea Consiliului Local al Comunei Moroeni nr. 90 din 17.12.2019.

Doamna Popa Oana - Petruta propune ca suma acordata In cazul decesul ambilor parinti ai copiilor
minori sa fie dublata la 4.000 lei. Supusa la vot, aceasta propunere a Intrunit unanimitatea tuturor
decidentilor.

Doamna Chitescu Diana - Elena a Intrebat daca se vor da sume de bani eelor nevioa~i ~i daca
aceste ajutoare, care se acorda acum, sunt de la acea~i firma care a mai dat ajutoare Impreuna cu domnul
primar, In urma cu cateva zile.

Domnul primar a spus ca suma de bani este trecuta In proiectul de hotarare doar pentru a se Incadra
valoarea ajutoarelor In acel plafon ~i ca nu se vor da sume de bani, ci produsele alimentare prezentate. De
asemenea, domnul primar a spus ca firma care a mai donat locuitorilor din comuna Moroeni ajutoare, le-a
dat prin reprezentantii lor ~i nu prin primarie, iar acestea care au donat acum alimente, sunt alte firme,
diferite de aceea.

Pentru ca nu au fost alte luari de cuvant pe marginea proiectului de hotarare, s-a dat cit ire
raportului de avizare favorabil al Comisiilor care au analizat proiectul, dupa care s-a citit ~i proiectul, cu
modificarea propusa de catre doamna consilier local Popa Oana Petruta ~i a fost supus votului ~iadoptat in
unanimitate, devenind hotararea nr. 17 din 14 aprilie 2020 privind aprobarea Criteriilor pentru acordarea
de ajutoare de urgenta pentru persoanele care se afla In situatii de necesitate sau alte situatii deosebite.

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.

~t,
SECRET A~ rghe Claudiu George
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