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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 17 iunie 2020, la ~edinta extraordinara, cu convocare de indata a Consiliului Local al

Comunei Moroeni

~edinta 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, lwlndu-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.UG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, prin dispozitia Primarului Comunei Moroeni nr. 220 din 17 iunie 2020. La ~edinta au fost
prezenti 11 consilieri locali, din cei 14 care mai compun Consiliul la data actual a, absentand domnul
Ciorobea Ion ~i doamnele Popa Oana - Petruta ~i Chitescu Diana - Elena. Dupa comunicarea situatiei
privind prezenta consilierilor la ~edinta ~i constatarea intrunirii cvorumului prevazut la art. 137 alin. (1)
din O.UG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, care
prevede ca ~edintele consiliului local se des£a~oara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in
functie, £acute de catre secretarul comunei, domnul primar cite~te urmatoarea ordine de zi:

Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:
I)-proiect de hotarare privind aprobarea Documentatei de Avizare a Lucrarilor de Interventii

precum ~i a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investitii "Modemizare Drumuri de
Interes Local in Comuna Moroeni, Judetul Dambovita - Strazile Spitet, Ivane~ti ~i Badau", precum ~i
emiterea acordului de principiu pentru asocierea U.A.T. Comuna Moroeni, prin Consiliul Local al
Comunei Moroeni, cu Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, in vederea realizarii unor
lucrari de infrastructura rutiera;

Inainte de a se supune votului ordinea de zi, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (9) din
O.UG. 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,
avizul cu caracter consultativ al Comisiei Juridice de specialitate a consiliului local, de~i acesta nu era
necesar, deoarece este 0 ~edinta 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 dat cuvantul
domnului Moiceanu Gheorghe - pre~edintele de ~edinta ales, pentru conducerea lucrarilor.

Domnul primar, in calitatea sa de initiator al proiectului de hotarare, a luat cuvantul ~i a oferit
toate explicatiile necesare cu privire la urgenta ~i oportunitatea initierii acestuia, explicand detaliat care
sunt strazile care fac obiectul parteneriatului, limitele de unde vor incepe lucrarile de moderziare ~i unde
se vor finaliza acestea, inclusiv lucrarile de arta ce se vor efectua conform proiectului, pentru cele trei
artere ce circulatie care fac obiectul modemizarii, impreuna cu partenerii de la Consiliul Judetean
Dambovita.



Domnul Moiceanu Gheorghe propune ca pe toate stdizile pe care se fac modemizari sa se
schimbemaiintaiconducteledeapapentrucasuntdeteriorate.pentrucaapoi.dacaseasfalteaza.se
distrug lucrarile deja efectuate.

De asemenea, domnul Moiceanu Gheorghe il intreaba pe domnul primar ce se mai intampla cu
canalele care intra in atributia celor de la Romsilva sa Ie amenajeze, pentru ca ele constituie in
continuare un peri col pentru populatia comunei, mai ales acum, in perioada aceasta cu ploi abundente.

Domnul primar spune ca ii va solicita ~efului de ocol de la Pucioasa sa vina intr-o ~edinta
viitoare pentru a da explicatii, precizand ca, de cate ori a abordat acest subiect cu dumnealui, a motivat
ca nu sunt fonduri prevazute la nivelul Regiei.

Pentru ca nu au fost alte luari de cuvant pe marginea proiectului de hotarare, i s-a dat citire, dupa
care ~i raportului de avizare favorabil al Comisiei Juridice care I-a analizat, iar apoi acesta a fost supus
votului, fiind adoptat in unanimitate, devenind hotararea fif. 34 din 17 iunie 2020 privind aprobarea
Documentatei de Avizare a Lucrarilor de Interventii precum ~i a indicatorilor tehnico - economici,
pentru obiectivul de investitii "Modemizare Drumuri de Interes Local in Comuna Moroeni, Judetul
Dambovita - Strazile Spitet, Ivane~ti ~i Badau", precum ~i emiterea acordului de principiu pentru
asocierea U.A.T. Comuna Moroeni, prin Consiliul Local al Comunei Moroeni, cu Judetul Dambovita,
prin Consiliul Judetean Dambovita, in vederea realizarii unor lucrari de infrastructura rutiera.

Domnul Moiceanu Gheorghe - pre~edintele de ~edinta, intreaba daca mai sunt ~i alte probleme
de dezbatut, dar nu a mai solicitat nici un consilier dreptul la cuvant, astfel ca a declarat ~edinta inchisa.
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