JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI
PROCES
VERBAL
Incheiat astazi, 18 februarie 2020, la ~edinta ordinarii a Consiliului Local al Comunei Moroeni

~edinta a fost convocatii in conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. a) din O.D.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare, prin dispozitia Primarului
Comunei Moroeni nr. 116 din 12 februarie 2020. La ~edintii au fost prezenti toti cei 14 consilieri locali
care compun Consiliulla data actualii. Dupii comunicarea situatiei privind prezenta consilierilor la ~edintii
~i constatarea intrunirii cvorumului prevazut la art. 137 alin. (1) din O.D.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare, care prevede cii ~edintele consiliului local se
desIa.~oariilegal in prezenta majoritiitii consilierilor locali in functie, Ia.cute de ciitre secretarul comunei,
domnul primar cite~te urmiitoarea ordine de zi:
1. Citirea ~i aprobarea procesului verbal al ~edintei anterioare din data de 30 ianuarie 2020;
2. Raport de activitate al ~efului S.V.S.U. Moroeni - Ioana Andreoiu, pe anu12019;
3. Raport de activitate al Compartimentului Registru agricol, pe anu12019;
4. Aprobarea urmiitoarelor proiecte de hotiirare:
I)-proiect de hotiirare aprobarea modificiirii creditelor de angajament pentru actiuni multianuale
pentru obiectivele de investitii "Reabilitare, modemizare, unitate de inviitiimant pre~colar Griidinita
Moroeni, in comuna Moroeni, judetul Dambovita", "Reabilitare, modemizare, extindere ~i dotare ~coala
Gimnazialii Ion Cioranescu din comuna Moroeni" ~i "Construire Salii de sport - 50 locuri, comuna
Moroeni, judetul Dambovita";
2)-proiect de hotiirare privind aprobarea numiirului posturilor de asistenti personali ai persoanelor
cu handicap gray pentru anul 2020;
3)-proiect de hotiirare privind aprobarea bugetului local pe anul 2020;
4)-proiect de hotiirare privind schimbarea denumirii Strazii "Davidoi" din satul Lunca, in Strada
"Profesor Alexandru Cioranescu";
5)-proiect de hotiirare privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai
persoanelor incadrate in gradul de handicap gray, in perioada iulie - decembrie 2019;
6)-proiect de hotiirare privind aprobarea planului de actiuni/lucriiri de interes local pentru anul
2020, in vederea repartiziirii orelor de muncii prestate lunar de ciitre persoanele majore apte de muncii din
familia beneficiara de ajutor social, pentru persoanele condamnate penal ~i obligate sa presteze 0 muncii
neremuneratii in folosul comunitiitii, dar ~i pentru persoanele sanctionate sii presteze 0 muncii in folosul
comunitiitii pentru anumite fapte ce constituie contraventii;
5. Probleme diverse.
Inainte de a se supune votului ordinea de zi, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (9) din
O.D.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare, secretarul
comunei asigurii Consiliul de indeplinirea tuturor conditiilor legale privind proiectele de hotiirari 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 specialii.
Avand in vedere cele expuse anterior de ciitre secretarul comunei, domnul primar supune votului
consilerilor locali ordinea de zi, iar aceasta este aprobatii de ciitre toti cei prezenti, dupii care domnul
primar a dat cuvantul pre~edintelui de ~edintii - domnul viceprimar Leotescu Florian, pentru conducerea
lucriirilor, nu inainte de a prezenta toti invitatii care au venit sii asiste la ~edintii, ~i anume: Moiceanu
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Marin, David lonel, Birlica Rinu Raducu, Cobianu Avram, Buzea Constantin, Tudorache Remus,
Soreanu Ion, lov Petrut ~i Panturu Octavian Razvan, la care se adauga doamna contabil Gilsle Marinoiu,
doamna Cristina Tronaru de la Compartimentul Achizitii pub lice ~i domnul Constantin Gurgu consilierul personal al domnului primar.
Domnul viceprimar a inceput cu primul punct al ordinei de zi ~i a dat cuvantul secretarului
comunei pentru citirea procesului verbal .al ~edintei ordinare din 30 ianuarie 2020. Dupa citirea sa,
procesul verbal a fost supus votului ~i a fost aprobat de catre toti consilierii prezenti, lara nicio
modificare.
Domnul viceprimar a propus trecerea la ultimul punct al ordinei de zi - probleme diverse, avand
in vedere ca sunt foarte multi invitati la ~edinta, iar propunerea domnului pre~edinte de ~edinta a fost
aprobata prin vot de catre toti consilierii.
Astfel, la cuvant s-a inscris primul domnul primar, care a spus ca are mai multe cereri de analizat
in consiliu, unele amanate chiar din ~edinta anterioara.
womnul primar a inceput cu scrisoarea de multumire adresata de catre preotul paroh de la Biserica
Glod - domnul Casandrescu Daniel, inregistrata la nr. 2.366 din 18.02.2020 prin care se multume~te
Consiliului Local pentru sprijinul oferit la construirea ~i pictura bisericii, achizitionarea cimitirului
parohial ~i catapeteasma Sfantului Altar.
Domnul primar a citit apoi cererea domnului Popescu Ion, inregistrata la nr. 1.351 din 29.01.2020,
prin care solicita montarea unui indicator cu restrictie de tonaj pe strada sa - "accesul interzis ma~inilor
cu greutate mai mare de 3,5 tone", spunand ca va initia un proiect de hotarare in acest sens intr-o ~edinta
viitoare a consiliului local.
A fost citita apoi de catre domnul primar cererea nr. 55 din 16.01.2020 a ~colii Gimnaziale "lon
Cioranescu" din Moroeni, inregistrata la nr. 815 din 16.01.2020, prin care se solicita, avand in vedere
~edinta de buget, prevederea de fonduri pentru decontarea navetei personalului didactic, acordarea
burselor sociale, de merit ~i de performanta, acordarea primei de instalare a domnului profesor Popa
Vasile ~i plata combustibilului pentru transportul ~colar. De asemenea, se solicita fonduri pentru
amenajarea unei anexe pentru institutiile de invatamant din Glod, pentru depozitarea produselor aferente
"Programului Lapte&Com", reabilitarea grupurilor sanitare la ~coala ~i Gradinita Moroeni, amenajarea
unei fose septice la ~coala Moroeni, amenajarea unei alei in spatele ~colii Moroeni pentru imbarcarea ~i
debarcarea elevilor, consolidarea gardurilor de la ambele gradinite, verificarea centralelor termice,
achizitionarea de calculatoare pentru laboratorul de informatica de la ~coala Moroeni, asigurarea pazei la
toate institutiile de invatarnant din localitate, asigurarea de lemne pentru incalzirea Gradinitei Glod,
achizitionarea unui sistem de camere video pentru Gradinita Glod ~i mansardarea ~colii Glod pentru ca
sunt clase supraaglomerate.
Domnul primar spune ca mai multe doleante exprimate de conducerea institutiilor de invatamant
din comuna au fost deja indeplinite, existand fonduri in buget, pentru 0 alta parte problemele sunt
rezolvabile sau in curs de rezolvare, iar pentru 0 a treia categorie, trebuie rncute studii, expertize,
proiecte, avize, cum este cazul extinderii ~colii din Glod. De asemenea, domnul primar tine sa informeze
consiliul ca a inceput deja proiectul de extindere a ~colii din Moroeni, semnand, de doua zile, ordinul de
incepere a lucrarilor cu firma ca~tigatoare a licitatiei.
A fost citita apoi solicitarea domnului Birlica Rinu Raducu, depusa in conformitate cu prevederile
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ~i completarile
ulterioare ~i inregistrata la nr. 1.719 din 5.02.2020. Prin aceasta cerere invitatul a solicitat supunerea
dezbaterii pub lice a proiectului de buget local, domnul primar adaugand ca au fost postate pe site-ul
institutiei documentele necesare privind proiectul de buget pe anul 2020, fiind ~i afi~ate la sediul
institutiei din momentul in care au fost primite cifrele de la Consiliul Judetean Dambovita. De asemenea,
prin cererea citita, domnul Birlica, solicita actualizarea ~i publicarea declaratiilor de avere pe site-ul
institutiei, precum ~i modul cum s-au utilizat banii publici pentru mai multe obiective de investitii, cum ar
fi reablitarea caminului cultural, asfaltarea strazilor din comuna, achizitionarea buldoexcavatorului, piata
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agroalimentara, sala de sport, centrul de informare turistica. Tot prin cererea citita de catre domnul
primar, s-a solicitat sa se comunice numarul de autoturisme care apartin primariei comunei Moroeni, sa
se prezinte contractele de sponsorizare ale primariei, sa se prezinte proiectele ~i facturile de achizitii
pentru perioada 2015 - 2020, sa se raspunda de ce nu se utilizeaza ma~ina de pompieri af1ata in
proprietate, ce fonduri europene s-au atras in comuna, daca se detine aviz de la ISU pentru obiectivele de
constructii af1ate in proprietatea primariei J camin cultural, primarie, dispensar medical, ~coli, gradinite,
piata, Sanatoriul TBC Moroeni), daca se finanteaza vreo ramura de sport in comuna, daca s-a
implementat vreun sistem de monitorizare care sa se impiedice defri~arile ilegale de paduri, daca toate
constructiile din comuna sunt realizate in baza unei autorizatii de construire, etc.
Invitatul a luat cuvantul ~i a spus ca pentru cladirea Sanatoriului TBC nu solicita informatii,
aceasta fiind eronat trecuta in lista, insa pentru toate celelalte a~teapta raspunsurile solicitate, pentru ca
este un locuitor al comunei, care vrea sa se implice activ in aceasta localitate, il intereseaza modul cum
sunt cheltuiti banii pe care ii plate~te ca impozit ~i 0 sa se af1e foarte des pe teritoriul comunei ~i la
~edintele de consiliu.
Invitatul a fost intrebat daca pentru aceasta ~edinta are anumite cereri punctuale, raspunzand ca a
venit sa asiste la ~edinta de buget.
Domnul Gheorghe Vasile I-a intrebat retoric pe invitat daca este cumva de la D.N.A., pentru ca
pune prea multe intrebari, considerand ca daca sunt nereguli cu investitiile realizate in comuna, de ele se
vor ocupa organele de control abilitate, precizand ca nu il cunoa~te ca ~i locuitor al comunei, de~i a lucrat
mai bine de 15 ani la 0 firma de cablu in comuna ~i a colindat fiecare straduta.
Domnul Cobianu Avram opineaza ca ceea ce face domnul Birlica prin cererea depusa, de a af1a
totul, in toate domeniile, este ca 0 amenintare la adresa domnului primar.
Invitatul a sp~s ca este un drept al sau prevazut in lege, de a solicita anumite informatii de interes
public, iar daca nu sunt probeleme, nu vede de ce cineva nu ar furniza aceaste informatii, tocmai pentru a
confirma public faptul ca nu exista nereguli.
Domnul viceprimar face un apel la calm ~i solicita sa se asculte opiniile tuturor :tara sa se intervina
peste cel care vorbe~te.
Doamna Chitescu Diana - Elena spune ca apreciaza faptul ca domnul Birlica a venit personal in
~edinta, sa-~i asume ~i sa-~i sustina cererea ~i nu s-a ascuns dupa vreun site sau dupa altcineva.
Domnul primar spune ca pentru unele raspunsuri trebuie sa se adreseze Inspectoratului de Stat in
Constructii - sa se vada daca toate constructiile au autorizatiile emise legal, pentru altele catre Consiliul
Judetean Dambovita, in ceea ce prive~te Sanatoriul TBC.
Domnul Birlica a spus ca se pot oferi raspunsuri generale la intrebarile adresate prin cerere, insa
a~teapta ~i raspunsuri concrete la anumite solicitari, aratand ca a adus acea pompa cu ajutorul careia sa
poata urca apa pe straduta Purghei ~i nici macar nu a fost ajutat sa 0 descarce.
Domnul primar spune ca nu a luat nicio pompa acasa, nu este a primariei, iar 0 lucrare pe 0 strada
nu se poate face rapid, :tara autorizatie de construire, pentru ca sunt foarte multe probleme de rezolvat.
Invitatul a fost intrebat daca el a achizitionat acea pompa ~i a spus ca este yorba de 0 sponsorizare
din partea domnului Gigi Becali, care face astfel de gesturi, daca este sunat de preotul din sat ~i ii este
solicitata 0 sponsorizare, precizand ca a luat legatura cu parintele Irinel, care, la randul sau, I-a sunat pe
domnul Gigi Becali, iar a doua zi pompa era deja adusa la Moroeni, aratand ca vrea s-o doneze primariei
pentru a 0 monta pe strada Purghei, astfel incat locuitorii acelei strazi sa poata beneficia de apa potabila.
Domnul primar spune ca pentru acea straduta este emis un certificat de urbanism pentru lucrari de
modernizare, dar trebuie realizat planul cadastral al strazii, intocmit un proiect, obtinute avizele necesare,
iar apoi, in baza autorizatiei de construire, se poate reabilita strada, inclusiv in ceea ce prive~te
alimentarea cu apa.
Domnul Moiceanu Gheorghe intreabii daca rezista conducta existenta pentru amenajarea acelei
statii de pompare.
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Domnul primar spune ca nu se ~tie daca rezista conducta, dar reaminte~te ca Intreaga com una este
inclusa In Master Planul Companiei de Apa privind alimentarea cu apa ~i canalizarea comunei, la data de
31 mai 2017 semnandu-se contractu I de finantare pentru acest obiectiv ~i se a~teapta Inceperea lucrarilor,
conditiile de realizare fiind foarte stricte, lara posibilitatea de a se monta statii de epurare a apelor la 0
distanta mai mica de 500 m fata de cea mai apropiata gospodarie.
Domnul Blrlica opineaza ca pana ,:or Incepe aceste lucrari mari In comuna, este important sa se
monteze 0 statie de pompare a apoi potabile, care este deja achizitionata, pentru locuitorii unei stradute
care nu benefiaciaza de 0 facilitate normala In aceste vremuri, cum este apa potabila.
Domnul Moiceanu Gheorghe II Intreaba pe domnul primar cand Incep lucrarile prin acest Master
Plan ~i cum se vor derula ele In comuna Moroeni, avand In vedere faptul ca acea celebra conducta de 600
de toli din Glava nu este functionala, fiind sparta de cand s-a montat.
Domnul primar spune ca nu ~tie, pentru ca nu se desm~oara prin intermediul Primariei aceast
program.
Doamna Tronaru Cornelia Cristina spune ca orice investitie care se va realiza acum In ceea ce
prive~te apa potabila In comuna este imputabila, daca se sprapune peste proiectul Companiei de Apa.
Domnul Blrlica II Intreaba pe domnul primar daca poate sa spuna 0 data cand este functionala apa
potabila pe strada Purghei.
Domnul primar spune ca nu ~tie sa dea un raspuns exact, fiind yorba de obtinerea avizelor
necesare.
Domnul Moiceanu Gheorghe Intreaba daca nu sunt anumite lucrari premergatoare care se pot
realiza deja pana la obtinerea avizelor.
Domnul primar spune ca nu se poate apuca sa sape bazinul pentru montarea statiei de pompare,
tara 0 autorizatie de construire, pentru ca risca sa fie reclamat ~i amendat.
Domnul Andreoiu Dumitru spune ca ~i la Pietro~ita s-a Intamplat acela~i lucru, iar avizul de la
Electrica a Intarziat mult lucrarile.
Domnul Blrlica spune ca se va deplasa personal la Electrica pentru obtinerera avizului, mcand
acest efort doar pentru oameni, lara sa aiba interesul de a candida la vreo functie politica In comuna.
Domnul Voicu Decebal spune ca la fel s-a Intamplat ~i cu avizul celor de la compania de gaze
cand au motivat respingerea proiectului, el venind dupa foarte mult timp.
Domnul Ciorobea Ion spune ca a fost ~i a masmat distantele Intre stalpii de tensiune, constatand
ca proiectul de alimentare cu gaze s-ar putea realiza.
Pentru ca nu au mai fost interventii cu privire la cererea formulata de catre domnul Blrlica, acesta
a spus Inca 0 data, ca dore~te sa i se raspunda la cererea depusa conform Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ~i completarile ulterioare, In termenul legal
~i sa i se comunice cu precadere datele privind numarul de ma~ini din institutie, contractele de
sponsorizare ~i contractele de betonare ~i asfaltare a strazilor.
Secretarul comunei I-a Intrebat pe domnul Blrlica daca ar fi de acord ca anumite solicitari din
cererea dumnealui sa fie rezolvate prin punerea la dispozitie ~i consultarea la sediul primariei a
documentelor, pentru ca sunt cereri cu caracter general ~i ar fi mult mai bine daca s-ar aduce, spre
exemplu, Intreaga documentatie de la Caminul cultural din arhiva, iar invitatul ar consulta-o la sediul
institutiei, pentru ca astfel s-ar face economie de timp ~i chiar bani pentru punerea la dispozitie In format
letric a datelor solicitate, iar invitatul s-a aratat deschis oricarei solutii pentru aflarea celor solicitate.
Domnul primar a citit apoi cererea formulata de catre domnul Moiceanu Vasile Sorin - nr. 16.187
din 20.12.2019, prin care solicita sa i se recunoasca dreptul de proprietate pe 0 suprafata de 60 m2 teren
din domeniul public, de langa cladirea caminului cultural, unde dansul are un contract de Inchiriere cu
primaria, motivand ca din actul de vanzare cumparare pe care I-a Intocmit cu fo~tii proprietari, lipse~te
tocmai aceasta suprafata, bazandu-se pe faptul ca In actele de proprietate ale vanzatorilor, suprafata reala
ar fi fost de 680 m2, In loc de 620 m2, cat a cumparat dansul.
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Domnul viceprimar spune ca primaria a avut contract de inchiriere pe acel teren mai inainte de a
cumpara domnul Moiceanu terenul de la fo~tii proprietari, considerand ca cererea petentului nu se
intemeiaza pe niciun document, iar consiliul local nu poate sa accepte sa-l improprietareasca pe domnul
Moiceanu cu circa 60 m2 din domeniul public, in centrul comunei, bazandu-se pe faptul ca terenul fo~tilor
proprietari ar fi fost mai mare. Domnul viceprimar spune ca a consultat arhiva, iar domnul Anghelescu
Iosif avea contract de inchiriere incheiat ~u primaria pe acel teren inca din anul 1996, iar acum, brusc,
acel teren nu se mai cuvine sa apartina primariei, doar ca a~a spune domnul Moiceanu Vasile, precizand
ca acel teren face parte din domeniul public din jurul caminului cultural.
Doamna Chitescu Diana Elena intreaba de ce s-a sesizat a~a de tarziu domnul Moiceanu ~i nu s-au
sesizat fo~tii proprietari.
Doamna Chitescu Maria spune ca acel teren, cu siguranta, apartine domeniului public al comunei,
~tiind ca era prin acelloc sediul fostei primarii sau terenul aferent acesteia.
Secretarul comunei spune ca a discutat cu domnul Moicenau Vasile inainte de a depune aceasta
cerere ~i i-a comunicat faptul ca dansul nu este indreptatit sa ceara in numele fo~tilor proprietari ni~te
prezumtive drepturi ale acestora, atat timp cat ei nu Ie solicita, problema supusa dezbaterii, nefiind de
competenta Consiliului local, ci eventual a unei instante de judecata.
Consilierii au votat respingerea aceastei cereri, nefiind de competenta lor sa-i atribuie cei 60 m2
din domeniul public domnului Moicenu, urmand ca solutia sa-i fie comunicata petentului, iar aceasta sa-~i
plateasca in continuare chiria, altfel urmand sa i se rezilieze contractul ~i sa paraseasca locatia.
A fost citita apoi cererea nr. 226 din 10.01.2020, formulata de catre domnul Gurgu Gabriel administrator al S.C. Greencamp Targovi~te S.R.L. prin carte se solicita sa se analizeze concesionarea sau
chiar vanzarea terenului apartinand primariei din punctul "Ziinoaga".
Domnul primar spune ca pe acel teren exista ~i organizarea de ~antier, care apartine altui
proprietar, dar avem ~i 0 cererea din partea Consiliului Judetean Dambovita pentru atribuirea acelui teren
pentru extinderea campusului din acel punct, cu care ne invecinam.
Secretarul comunei spune ca s-a adoptat chiar 0 hotarare a Consiliului Judetean Dambovita prin
care s-a exprimat acordul de a prelua acel teren, in temeiul Codului administrativ, urmand ca noi sa facem
evaluarea contabila a terenului ~i sa-l predam la aceasta valoare, printr-un act administrativ, avantajele
pentru comuna fiind mai mari daca pe acest teren se va extinde campingul, care la suprafata actual a aduce
anual circa 50 mii lei la bugetul local, avantaje fiind ~i pentru ca acele cladiri care au constituit
organizarea de ~antier trebuie demolate ~i sunt costuri foarte mari, precum ~i faptul ca predam ~i scapam
de acellitigiu privind constructiile amplasate pe terenul nostru. Consiliul a votat ca raspunsul care trebuie
sa-i fie comunicat petentului sa fie acela ca urmeaza a ne respecta angajamentele asumate fata de
Consiliul Judetean Dambovita.
Ultima cerere pe care a citit-o domnul primar a fost cea a Cooperativei Agricole Walachia Prod
Star din judetul Arge~, inregistrata la nr. 2.149 din 13.02.2020, prin care se solicita concesionarea,
inchirierea sau arendarea suprafatelor de paji~te disponibile din patrimoniul comunei. Consilierii locali au
convenit sa se raspunda aceastei firme ca la momentul actual exista un litigiu in instanta ~i nu se pot
scoate la licitatie suprafetele solicitate.
Domnul primar a spus ca sunt mai multe cereri care trebuiau analizate in ~edinta de consiliu dar
ele se vor amana pentru 0 ~edinta viitoare, pentru ca ordinea de zi este foarte incarcata.
Domnul pre~edinte de ~edinta a propus amanarea punctelor nr. 2 ~i nr. 3 aflate pe ordinea de zi
pentru ~edinta ordinara viitoare, avand in vedere ca discutiile vor continua foate mult la cele 6 proiecte de
hotarare aflate pe ordinea de zi, printre care ~i proiectul de buget. Propunerea domnului viceprimar a
intrunit unanimitatea, trecandu-se la punctul de ordinea de zi ce presupune analiza ~i dezbaterea
proiectelor de hotarare.
Primul proiect de hotarare analizat a fost cel privind aprobarea modificarii creditelor de
angajament pentru actiuni multianuale pentru urmatoarele obiective de investitii "Reabilitare,
modemizare, unitate de invatamant pre~colar Gradinita Moroeni, in comuna Moroeni judetul
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Dambovita", "Reabilitare, modemizare, extindere ~i dotare ~coala Gimnaziala "Ion Cioranescu" din
comuna Moroeni" ~i "Construire Sala de sport - 50 locuri, in comuna Moroeni, judetul Dambovita".
Dupa citirea proiectului e catre doamna contabil Gisle Marinoiu, au urmat intrebari.
Domnul Moiceanu Gheorghe a intrebat care este impactul bugetar al comunei cu privire la
proiectele de la ~coala ~i griidinitii, iar doamna contabil a precizat ca sumele la care face referire proiectul
sunt aferente doar bugetului local, deci 1.9~1 mii lei la gradinita ~i 4.917 mii lei la ~coala.
Doamna Popa Gana - Petruta il intreaba pe domnul primar ce se ~tie de corpul nou de cladire pe
care urmeaza sa-l construim conform proiectului de modemizare a ~colii ~i daca exista 0 data cand va fi
dat in folosinta.
Domnul primar a spus ca nu ~tie nimic despre aceasta problema, urmand a se chema intr-o ~edinta
viitoare constructorul pentru explicatii.
Doamna Popa Gana - Petruta il intreaba pe domnul primar unde se va incepe noul an ~colar in
conditia in care se incep lucrarile la ~coala.
Domnul primar spune ca daca se vor primi fonduri prin PNDL se va demara acest proiect in acest
an, dar trebuie tinut cont ca durata contractu lui este de 4 ani, cu posibilitate de prelungire pe inca doi ani.
Domnul Moiceanu Gheorghe il intreaba pe domnul primar cine ii va da voie sa i~i desta~oare
procesul de invatiimant in ~coala, avand in vedere ca sunt doua ~antiere concomitent in curtea ~colii.
Domnul Birlica Rinu Raduca spune ca ~coala nu are nici aviz de la ISU, iar obtinerea acestuia era
de datoria domnului primar.
Doamna Casandrescu Carmen Florentina opineaza ca nu se vrea sa se construiasca, sa avem ni~te
conditii normale pentru copii. De asemenea, mai spune ca daca tot s-a votat acest proiect el trebuie
finalizat, asemanclnd aceasta lucrare cu construirea unei locuinte, care presupune anumite sacrificii, pana
la finalizarea sa, propunand ca ~i cadrele didactice sa aiba responsabilitatea supravegherii copiilor pe
perioada deruliirii lucriirilor, sau sa se gaseasca alte solutii.
Doamnele Popa Gana - Petruta ~i Chitescu Diana - Elena, precum ~i domnul Moiceanu
Gheorghe, spun ca nu au votat acest proiect.
Doamna Popa Gana - Petruta spune ca pentru 140 de elevi, sa se amenajeze 0 ~coala de 16 clase,
in conditiile in care populatia ~colara este in continua sciidere, nu este normal.
Doamna Chitescu Diana - Elena spune ca nu este impotriva conditiilor bune de invatiimant pentru
copiii din Moroeni, dar se putea gasi solutia unei reabilitiiri, nu cu 110 miliarde lei vechi ~i un deranj de
cel putin 6 ani la care vor fi expu~i cadrele didactice ~i elevii din comuna.
Domnul primar spune ca nu este in masura sa ofere solutii, dar impreuna cu dirigintele de ~antier
~i constructorul, se vor gasi cai de a se desta~ura in bune conditii procesul de invatamant.
Domnul Nedelcu Nicolae spune ca daca nu s-a obtinut avizul ISU nu trebuie pus lacatul pe
institutia de invatiimant, deoarece este 0 cladire veche ~i nici nu se poate lua aviz ISU.
Domnul Soreanu Justin spune ca la Glod sunt mai multi copii decat la Moroeni ~i propune sa-i
transporte cu microbuzele ~colare la noua ~coala din Moroeni, precizand ca la ~coala din Moroeni sunt
elevi olimpici pentru ca sunt conditii mai bune ~i cadre didactice mai bune.
Doamna Popa Gana - Petruta il intreaba pe domnul Soreanu daca nu ar fi bine ca ~i copiii din
Glod sa aiba 0 ~coala decenta la ei in sat.
Domnul primar spune ca ~i la Bezdead copiii au fost mutati la ~coala din satul Maguri, iar la
Buciumeni s-a intamplat la fel, Tara a mai preciza ca prin acest proiect sunt alocati 15 miliarde de lei
vechi doar pentru dotari, din cele 110 miliarde, ceea ce este 0 suma foarte mare, iar in ceea ce prive~te
lucriirile de mansardare a ~colii din satul Glod, acestea se pot face doar in baza unui proiect, a verificarii
rezistentei constructiei existente ~i a alor avize ~i nu rapid a~a cum se cere.
Doamna Casandrescu Carmen - Florentina spune ca ar trebui sa nu ne mai gandim ca nu se poate
face un lucru ~i ar trebui sa prevedem bani pentru realizarea sa.
Doamna Popa Gana - Petruta ii da replica doamnei Casandrescu ~i spune ca acest obiectiv nu se
poate face cand prevezi in buget doar 100 mii lei pe intreg anul 2020.
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Doamna Tronaru Cornelia Cristina - consilier in cadrul Compartimentului
Achizitii publice,
spune ca suma de 60 de miliarde de lei vechi, este una foarte importanta, care va fi investita din bani
guvernamentali intr-un obiectiv din comuna Moroeni ~i ar fi bine sa ne declaram multumiti cu 0 asemena
investitie in com una.
Domnul Moiceanu Gheorghe spune ca nu vrea sa dea 0 tenta politica acestui subiect, pentru ca
proiectul odata ce a inceput, nu se mai poa1e renunta la el, insa opinia sa ramane aceea~i, ca suma alocata
pentru acest obiectiv este una mult prea mare ~i erau alte prioritati in comuna precum alimentarea cu apa,
montarea de hidranti, etc., unde se putea aloca aceste fonduri, pentru ca ~coala nu era intr-un stadiu atat
de degradat ca sa nu se mai poata desta~ura procesul de invatamant, ea putand fi amenajata cu 0 suma
mult mai mica.
Doamna Chitescu Diana - Elena spune ca trebuie gasite totu~i solutii pentru copii, trebuie sa ~tie
unde vor invata, anul viitor, sau cand va demara proiectul.
Domnul Moiceanu Gheorghe spune ca ar fi 0 posibilitate sa se recompartimenteze
caminul
cultural ~i sa se amenajeze ni~te sali de clasa.
Doamna Chitescu Maria propune amenajarea unur sali de clasa la gradinita din Moroeni.
Doamna Popa Gana - Petruta spune ca aceasta solutie nu este una de viitor, avand in vedere ca
este posibila inceperea lucrarilor de reabilitare ~i la aceast obiectiv, fiind posibila inceperea lucrarilor
concomitent la ambele obiective.
Doamna Casandrescu Florentina - Carmen spune ca se pot achizitiona ni~te containere speciale
pentru a se putea desI~ura procesul de invatamant.
Domnul primar spune ca solutii se vor gasi pentru aceste probleme, dar ele nu exista la momentul
de fata pentru Gradinita Glod, care nu respecta nici normele ISU ~i nici pe cele ale DSP, iar aceste
probleme sunt mai urgent de rezolvat.
Au urmat apoi discutii cu privire la proiectul privind sala de sport, unde invitatul - domnul
Blrlica, a spus ca este un proiect la 0 valoare foarte mare, dand exemplul unei sali din Ploie~ti care are 0
valoare de 3.500 mii lei, dar ~i 800 de locuri ~i nu 50 de locuri precum cea din Moroeni. De asemenea,
invitatul I-a intrebat pe domnul primar daca este adevarat ca proiectul salii de sport se suprapune peste 0
parte a ~colii ~i pentru realizarea salii de sport este necesara daramarea unei paqi din ~coala.
Domnul primar a spus ca este un model nou de sala de sport care are la etaj sali pentru mai multe
utilitati, vestiare, etc, precizand ca este treaba dirigintilor de ~antier, cum se va rezolva problema in
privinta suprapunerii proiectului salii de sport peste cel al ~colii.
Domnul primar a spus ca s-a primit de la C.N.A.I.R. un raspuns cu aviz negativ privind proiectul
pentru trotuare, iar acesta nu se mai realizeaza atat timp cat se incepe proiectul pentru reabilitarea DN nr.
71, iar ceea ce se poate reabilita prin proiectul primariei se poate demola prin punerea in aplicare a
proiectului de reabilitare a DN nr. 71.
Domnul Moiceanu Gheorghe opineaza ca domnul viceprimar poate totu~i sa Ie regularizeze un
pic, pentru ca sunt deteriorate in unele locuri.
Domnul viceprimar spune ca a incercat sa reabiliteze aceste trotuare ~i unde a lucrat cu echipa sa
se vede, dar avand in vedere raspunsul negativ dat de C.N .A.I.R., nu se impune acum demararea acestui
proiect.
Domnul primar insista ~i spune inca 0 data ca nu se pot cheltui bani pentru rigole pentru ca va
veni proiectul de reabilitare a DN nr. 71 care va strica ce am reabilitat noi prin acest proiect, iar, in plus,
este ~i periculos sa-I trimiti pe domnul viceprimar cu oamenii de la ajutor social sa reabiliteze ni~te
trotuare in Glod, unde linia de tensiune este ingropata la 0 adancime foarte mica ~i exista mereu un
pericol de accidente.
Pentru ca nu au mai fost alte luari de cuvant cu privire la proiectul supus dezbaterii, au fost citite
rapoartele de avizare favorabile din partea comisiilor de specialitate care I-au analizat, dupa care a fost
supus votului ~i a fost adoptat cu 11 voturi "pentru" ~i 3 "abtineri" ale doamnelor Popa Gana - Petruta,
Chitescu Diana - Elena ~i a domnului Moiceanu Gheorghe, devenind hotararea nr. IOdin 18 februarie
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2020 privind aprobarea modifiearii ereditelor de angajament pentru aetiuni multianuale pentru
urmatoarele obieetive de investitii "Reabilitare, modernizare, unitate de Invatamant pre~eolar Gradinita
Moroeni, In eomuna Moroeni judetul Dambovita", "Reabilitare, modernizare, extindere ~i dotare ~eoala
Gimnaziala Ion Cioraneseu, eomuna Moroeni" ~i "Construire SaUl.de sport - 50 loeuri, eomuna Moroeni,
judetul Dambovita".
Al doilea proieet de hotarare analiz~t a fost eel privind aprobarea numarului posturilor de asistenti
personali ai persoanelor eu handicap gray pentru anul 2020. Seeretarul eomunei a eitit proieetul de
hotarare ~i a oferit explieatiile neeesare eu privire la aeest proieet de hotarare.
Nu au existat Intrebari eu privire la proieetul supus dezbaterii, astfel ea s-au eitit rapoartele de
avizare favorabile ale eomisiilor de specialitate care I-au analizat, dupa care a a fost supus votului de eatre
domnul vieeprimar ~i aprobat In unanimitate, devenind hotararea nr. 11 din 18 februarie 2020 privind
aprobarea numarului posturilor de asistenti personali ai persoanelor eu handicap gray pentru anul 2020.
Al treilea proieet de hotarare lansat In dezbatere a fost eel privind aprobarea bugetului local pe
anul 2020. Doamna eontabil a prezentat pe seurt proieetul de buget, avand In vedere ea el a fost diseutat
~i in ~edintele eomisiilor de speeialitate, a fost postat pe site-ul institutiei, iar fieeare invitat 11are in fata,
propunand diseutii eu privire la eele stipulate In aeesta.
Doamna Chiteseu Diana - Elena 11intreaba pe domnul primar cat ar costa sa punem pe pieioare
ma~ina de pompieri, avand in vedere ultimele ineendii din eomuna, soldate eu pierderi materiale
importante, la care nu s-a putut sa se intervina eu ma~ina aflata in garajul primariei.
Domnul primar spune ea este nevoie de angajarea a eel puti 4 ~oferi, mai multi servanti, nu
voluntari, ei angajati, garajul ar fi trebuit sa fie Inealzit, preeizand ea initial ma~ina a fost aehizitionata
pentru zona montana a eomunei, in speranta unui parteneriat eu eei de la LS.U. "Basarab I". Domnul
primar a speeifieat faptul ea ma~ina de pompieri este funetionala ~i nu a eostat nimie, fiind donata.
Domnul Blrliea Ii propune domnului primar sa prevada aeeste posturi In organigrama.
Domnul Moieeanu Gheorghe Ii propune domnului primar sa doneze la randul sau aeeasta ma~ina
euiva care ehiar 0 folose~te, deeat sa 0 tinem degeaba.
Doamna Chiteseu Diana - Elena ii propune domnului primar 0 eolaborare eu 0 firma de
eonsultanta pentru a serierea unui proieet pentru atragerea fondurilor europene pentru reabilitarea "Casei
Cioraneseu" .
Domnul primar spune ea va lua legatura eu 0 astfel de firma ~i va informa eonsilierii in zilele
urmatoare eu privire la eele stabilite, eu eonditia ea fondurile sa fie platite dupa ee se ea~tiga finantarea
pentru proieet, In speranta ea In noul exereitiu finaneiar, ineepand eu anul 2021, se vor desehide axe
pentru astfel de investitii.
Domnul Moieeanu Gheorghe spune ea este de aeord eu proieetul de buget, ehiar daea are 0 mare
vulnerabilitate In eeea ee prive~te eanalele eoleetoare de la Romsilva, care nu sunt amenajate niei prin
fonduri de la institutia detinatoare ~i niei nu sunt preluate pentru a Ie amenaja noi, avand In vedere ea
stadiul de degradare In care se afla, reprezinta un pericol pentru riverani, in eazul unor inundatii.
Domnul primar spune ea 11va ehema intr-o ~edinta de eonsiliu ~ipe ~eful Oeolului Silvie Pueioasa
pentru informari privind eanalele eoleetoare aflate in administrarea Romsilva.
In legatura eu sumele propuse la eapitolul investitii prin proieetul de buget a luat euvantul ~i
domnul Blrliea, spunand ea a observat ea nu a fost prinsa investitia de pe strada Purghei, domnul primar
preeizand ea e prinsa sub denumirea de strada Prineipala. Apoi invitatul a spus ea suma pe care 0 plate~te
eomunitatea loeala pentru podul din Glava este una foarte mare, domnul primar replieand ~i aratand
faptul ea luerarea a stat mai mult timp pe SEAP, tara sa fie nimeni interesat de 0 asemenea luerare ~i tara
sa fie adjudeeata, fiind neeesara reaetualizarea indieatorilor, dupa aparitia eelebrei ordonante nr.
114/2018.
Domnul Blrliea a spus apoi ea suma prevazuta pentru sport, de 25 mii lei este una ridieol de mica,
avand in vedere faptul ea pentru eapitolul sport se pot prevede Intre 3 - 5% din bugetul local, conform
legislatiei in vigoare, in eontextul in care pentru ni~te tuburi pe un drum din satul Museel s-au aloeat
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sume mult mai mario Domnul primar a intervenit din nou, precizand ca tuburile din satul Muscel - in
numar de 4, nu au necesitat costuri din partea primariei, fiind montate pentru amenajarea unui pod,
precizand ca daca ar aloca 5% din buget pentru sport, adica vreo 4 miliarde de lei vechi, ar fi prim it
repro~uri din partea locuitorilor comunei ca lasa investitiile pentru alte lucruri mai putin importante,
aratand ca s-au gasit solutii pentru sport anul trecut ~i prin sponsorizari, prin bunavointa consilierilor
locali, care au donat 0 parte din indemnizatja lunara.
Domnul Birlica spune ca ar trebui alocata macar suma de 70 mii lei pentru sport, care ar fi 0 suma
decenta, considerand ca banii alocati la acest capitol sunt importanti pentru ca tineretul din comuna prin
sport poate rena~te, anuntand ca altfel va ataca proiectul de buget local in instanta de contencios.
Domnul primar il invita pe domnul Birlica sa spuna de unde sa taie fonduri din buget pentru a
completa la sport, intreband retoric daca sa taie fonduri de la salariile asistentilor personali, de la salariile
functionarilor, de la ~coala, etc.
Domnul Birlica spune ca in campania electorala din anul 2016 I-a sprijinit neconditionat pe
domnul primar, aducand la Moroeni echipa de fotbal Rapid Bucure~ti, la un meci amical cu Bradul
Maroeni, iar domnul primar s-a intalnit cu diverse oficialitati, fapt care i-a adus 0 cre~tere de popularitate
foarte mare, iar oamenii I-au votat pentru asta, precizand ca a Ia.cut aceste eforturi ~i pentru binele
locuitorilor din comuna, care au avut ocazia de a vedea la Moroeni 0 echipa de fotbal foarte iubita ~i de
traditie.
Domnul viceprimar a spus ca ii multume~te domnului Birlica pentru ajutorul oferit atunci, mai
ales daca sustine ca I-a Ia.cut spre binele locuitorilor din comuna.
Domnul Birlica spune ca s-a Ia.cut 0 mare gre~eala inscriid echipa in liga a V-a, cand ea se putea
inscrie in Liga a IV -a.
Domnul Voicu Decebal spune ca prin acest buget atat s-a putut la momentul de fata, propunand ca
la rectificarea bugetara din luna iulie sa fie dublata suma, precizand ca nu este multumit de cei care
conduc acum echipa de fotbal din Moroeni pentru faptul ca un jucator din comuna, cum este fiul sau, a
ales sa joace pentru Pietro~ita, deoarece nu era folosit mai mult timp ~i era intotdeauna schimbat, in
detrimentul altor jucatori care erau mult mai slabi.
Domnul primar spune ca suma alocata acum este suficienta pentru functionarea echipei, iar daca
nu vor promova, a~a cum s-au angajat, nu se justifica cei 50 de mii pe care ii solicita.
Doamna Chitescu Diana - Elena intreaba daca fondurile alocate anul trecut din sponsorizari sunt
justificate in documentele contabile.
Domnul Moiceanu Gheorghe spune ca se impune dublarea sumei alocate la rectificarea bugetara,
mai ales daca vor fi rezultate.
Domnul viceprimar spune ca finantarea echipei de fotbal va continua mai ales daca se aduc
documente justificative pentru sumele cheltuite, iar sumele din rectificarea bugetara de anul trecut sa se
regaseasca in actele contabile ale echipei.
Domnul Voicu Decebal spune ca in conducerea clubului ar fi trebuit cooptat ~i un consilier local,
pentru ca fondurile sunt alocate de consiliullocal.
Domnul Nedelcu Nicolae spune ca in anul 2016 s-a acordat prin bugetul local 0 suma de un
miliard de lei vechi, dar credibiliatea a fost zero, dorind sa ~tie modul cum s-au justificat acei bani,
precizand ca in vara, se va lua in calcul 0 suplimentare a fodnurilor pentru fotbal, daca exista credibilitate.
Domnul Birlica spune ca a adus la Moroeni fotbali~ti importanti din tara pre cum Rachita, Neaga ~i
altii, iar ace~tia au ramas ~ocati de faptul ca echipa medicala a clubului nu are nimic in trusa medicala, iar
dad se accidenteaza vreun jucator nu poti sa-l tratezi adecvat, spunand ca a adus prin sponsorizare de a
ace~ti mari jucatori cateva echipamente pentru trusa medicala, dar daca nu se aloca fonduri de la bugetul
local, este greu sa faci performanta in acest sport.
Domnul Voicu Decebal spune ca atat se poate la momentul actual, iar la vara, cu siguranta, se va
avea in vedere alocarea altor bani pentru fotbal, mai ales ca Ii s-au promis bani ~i jucatorilor ~i trebuie
gas ita 0 cale legala de a-i plati.
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Domnul primar spune ca nu are dedit sa ia banii de la biserici, de la ~coala, cei 15 mii lei de la
obiecte de inventar, sau din alta parte, daca se dore~te neaparat sa se suplimenteze acum bugetul de la
sport, insa trebuie avut in vedere ~i faptul ca inca nu s-au prevazut fonduri in buget pentru naveta cadrelor
didactice, pentru bursele ~colare ~i pentru alte lucruri care sunt importante ~i obligatorii, precizand ca
acestea sunt fondurile bugetare ~i se incearca gestionarea tuturor problemelor comunei.
Domnul viceprimar spune ca daca ~umele alocate acum prin buget vor fi corect gestioante de catre
conducerea echipei de fotbal, la rectificarea bugetara vor fi in mod clar suplimentate.
Domnul Moiceanu Gheorghe spune ca ar vrea sa vada ~i copii de Moroeni jueand la echipa de
fotbal, pentru ca i s-a repro~at personal de catre oameni din comuna faptul ca se dau bani pentru fotbal de
catre consilieri, dar nu joaca cei din Moroeni, aratand ca astfel ar veni ~i mai multi spectatori la meciuri,
sa-~i vada copiii jucand.
Doamna Chitescu Maria ii spune invitatului ca in momentul in care a citit domnul primar cererea
adresata de dumnealui a avut un gust amar pentru ca, inainte trebuia discutat cu domnul primar fiecare
subiect care il intersa ~i este convinsa ca prime a un raspuns, aratand ca acum, dupa ce s-au aflat ~i
discutat toate problemele ridicate de dumnealui, va pleca cu 0 alta parere despre primar ~i despre
consilierii locali, fiind convinsa ca toate cele solicitate vor avea un raspuns.
Domnul Birlica spune ca 0 respecta foarte mult pe doamna Chitescu, aratand ca va ajuta aceasta
comuna cum va putea ~i ori de cate ori va avea ocazia, Ia.ra a cere ceva in schimb, precizand ca a Ia.cut
aceasta cerere deoarece comuna nu arata bine, arata chiar dezastruos, fiind Ia.cute doar proiecte care nu
sunt finalizate, a~teptand sa se faca ceva, mai ales daca propune ~i chiar aduce sprijin pentru investitii in
comuna ~i nu este luat in seama.
Doamna Chitescu Maria i-a spus invitatului ca a avut la inceput un ton inchizitorial, iar la plecare
este convinsa ca va fi un pic mai prietenos
Domnul Birlica i-a dat asigurari doamnei Chitescu ca a discutat cu domnul primar, dar considera
ca acesta este lipsit total de transparenta in tot ceea ce face, site-ul primariei este total nefunctional ~i de
aceea a apelat la acest mod de comunicare, pentru ca s-a lovit de un refuz de a colabora din partea
domnului primar.
Dupa lamurirea problemei finantarii echipei de fotbal, majoritatea invitatilor a paras it lucrarile
~edintei, dar au urmat ~i alte discutii privind bugetul comunei, iar doamna Popa Oana - Petruta I-a
intrebat pe domnul primar eate camere de luat vederi se vor monta in comuna, in ce zone ~i daca se pot
monta camera ~i in zonele unde se arunca de obicei gunoaiele, iar domnul primar a spus ca va monta 0
camera de luat vederi performanta, de circa 4 mii lei, la biserica din satul Glod, cu care sa se poata
identifica numarul de inmatriculare al ma~inilor indiferent daca este noapte sau zi, dar ~i in alte puncte
din comuna care vor fi stabilite ulterior, iar in ceea ce prive~te zonele unde se arunca gunoaiele, nu se pot
monta camere pentru ca nu exista conexiune la internet in acele puncte.
Doamna Popa Oana - Petruta spune ca pentru satul Glod, prin acest buget sunt alocati doar circa
10 mii lei, ceea ce este insuficient, spunand ca lista de investitii ar trebui sa fie aprobata in bugetullocal ~i
nu stabilita inainte, intrebandu-l pe domnul primar daca pentru proiectul de alimentare cu gaze a satului
Glod s-a mai Ia.cut vreun demers.
Domnul viceprimar spune ca lista de investitii propusa poate fi schimbata prin vot, iar daea sunt
alte propuneri, ele se pot supune votului.
Domnul primar spune ca se a~teapta raspunsul de Ie Engie pentru proiectul de alimentare cu gaze
a satului Glod.
Doamna Chitescu Diana Elena il intreaba pe domnul primar daca se poate aloca 0 suma mai mare
pentru obiectivul salii de sport, iar domnul primar precizeaza ca daca fondurile de la obiectivul reabilitarii
~colii nu vor fi utilizate ~i nici cele de la alte obiective propuse, la rectificarea de buget din luna iulie, se
pot redirectiona aceste fonduri spre sala de sport. Domnul primar a precizat ea cei 205 mii lei pentru
proiectul de la ~coala sunt alocati prin PNDL ~i ei trebuie utilizati in acest an, insa cei 100 de mii de lei de
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la bugetul local se pot redirectiona la 0 alta investitie, daca nu se aloca alte fonduri prin PNDL pentru
~coala.
Inainte de a trece la votarea proiectului de hotarare privind bugetul local a solicitat dreptuI la
cuvand ~i domnul Soreanu Ion, din satul Glod, care a spus ca suma alocata pentru biserica din satul Glod
este foarte mica, avand In vedere ca anul aceasta se va tine slujba de sfintire a edificiului de cult din sat,
solicitand suplimentarea acestei sume.
.
De asemenea, i-a solicitat domnului viceprimar sa nu mai faca curatenie cu cei din de la ajutorul
social din satul Glod doar In celelalte sate ale comunei, mai putin In satul Glod, pentru ca dansul nu mai
face fata cu curatenia la biserica ~iIn cimitirul din sat.
Domnul viceprimar a spus ca la biserica din satul Glod parintele Casandrescu are cateva persoane
pe care Ie ponteaza lunar ca au efectuat munca In folosul comunitatii, doar pentru ca ajuta la curatenia In
jurul bisericii ~i a cimitirului din satul Glod, precizand ca s-au recut foarte multe reabilitari sau curatenie
~i In satul Glod, cu beneficiarii de ajutor social, raspunzand pozitiv la toate solicitarile venite dinspre
locuitorii acestui sat, dar precizeaza un lucru mai putin cunoscut ~i anume acela ca beneficiarii de ajutor
social din satul Glod refuza sa efectueze munca In folosul comunitatii la ei acasa, In satul Glod.
Domnul consilier al primarului comunei - Constantin Gurgu, spune ca In satul Glod, imediat dupa
de se face curatenie, locul arata la fel, cetatenii nepastrand curatenia, de asemenea, distrugand inclusiv
statia de autobuz.
Domnul Soreanu Ion a precizat ca nu a zis ca face singur curatenie la biserica ~i la cimitirul din
satul Glod, ci Impreuna cu cativa beneficiari de ajutor social coordonati de parintele Casandrescu, Insa
tebuie gasita 0 solutie pentru ca se strang prea multe gunoaie, dar ~i pentru amenajarea gardului
cimitirului din satul Glod.
Domnul viceprimar spune ca este dificil sa coordonezi munca celor care presteaza ore In folosul
comunitatii pentru ca trebuie sa fie pu~i sa efectueze doar acele munci care sunt In concordanta cu starea
lor de sanatate, cu abilitatile lor, sau cu calificarile fiecarui asistat.
Domnul Moiceanu Gheorghe se arata surprins de faptul ca cetatenii din satul Glod refuza sa
efectueze munca In folosul comunitatii In satul natal ~i Ii atrage atentia domului viceprimar ca dupa
vantul puternic de la Inceputul lunii un stalp de lemn este aninat de fire In dreptul locuintei domnului
Bogdan Babu~.
Domnul primar i-a cerut domnului Gurgu Constantin ca a doua zi sa sesizeze pe cei de la
Romtelecom pentru remedierea situatiei.
Doamna Casandrescu Carmen Florentina spuse ca mai este un astfel se stalp ~i In alt loc din
comuna.
Domnul primar propune 0 asociere Intre Parohia Glod ~i Primarie pentru amenajarea gardului de
la cimitirul Glod.
Doamna Chitescu Diana - Elena propune sa se suplimenteze macar cu suma de 5 mii lei bugetul
pe acest an al Parohiei Glod.
Domnul viceprimar spune ca s-au realizat foarte multe ~i In satul Glod ~i chiar la biserica din sat,
unde 0 parte Insemnata a sponsorizarilor de la fabrica de ciment a ajutat la betonarea ~i amenajarea din
jurullaca~ului de cult.
Fata de proiectul initial de buget s-a propus suplimentarea bugetului parohiei Glod pana la suma
de 20 mii lei, iar pentru celelalte doua parohii pana la suma de cate 15 mii lei fiecare. Cu aceste propuneri
a fost supus la vot proiectul de buget local pe anul 2020.
Avand In vedere ca niciun consilier local nu a mai solicitat cuvantul cu privire la proiectul de
buget, s-au citit rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, de catre secretarii acestor comisii,
rapoarte care au fost favorabile, dupa care domnul viceprimar a supus votului proiectul, iar acesta a fost
aprobat de catre toti consilierii locali, devenind astfel hotararea fif. 12 din 18 februarie 2020 privind
aprobarea bugetului local pe anul 2020.
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Al patrulea proiect de hotarare analizat a fost cel privind schimbarea denumirii Striizii "Davidoi"
din satul Lunca, in Strada "Profesor Alexandru Cioranescu". Doamna consilier local Chitescu Diana Elena - initiatorul proiectului de hotarare, a dat citire referatului de aprobare, care a stat la baza initierii
proiectului, motivand din punct de vedere al oportunitatii, dar ~i din punct de vedere al legalitatii
demersul sau. A luat apoi cuvantul secretarul comunei, care, dupa citirea proiectului, a precizat faptul ca
pentru a fi adoptat acest proiect trebuie ~upus analizei Comisiei Judetene Dambovita de atribuire de
denumiri, insa pana este analizat la acest nivel, trebuie ~tiut daca se insu~e~te de catre Consiliu.
Doamna Popa Gana - Petruta a felicitat-o pe colega sa pentru initiativa, propunand ca ~i strada pe
care locuie~te dumneaei sa poarte numele unei personalitati care a plecat din comuna Moroeni, fiind
yorba de acado Ecaterina Cioranescu Nenitescu - una dintre fiicele lui Ion Cioranescu ~i sora cu
Alexandru Cioranescu, care ar avea astfel parte de 0 recunoa~tere tarzie a valorii sale intelectuale din
partea autoritatilor ~i locuitorilor comunei ~i ar face cinste comunei.
Domnul Gheorghe Vasile a propus ca ~i denumirea striizii Principale sa fie schimbata pentru ca ea
are aceea~i denumire in toate satele.
Domnul viceprimar a propus ca doamna Chitescu Diana - Elena sa vina ~i cu un tabel de
semnaturi ale locuitorilor de pe strada Davidoi, prin care sa-~i exprime acordul cu privire la initiativa sa
legislativa ~i sa-~i dea astfel girul pentru aceasta propunere, iar acest tabel sa stea, alaturi de celelalte
documente necesare, la solicitarea pentru obtinerea avizului din partea Comisiei Judetene Dambovita de
atribuire de denumiri. Doamna Chitescu a spus ca are deja aceste semnaturi ~i va prezenta tabelul pentru
solicitarea avizului. Nu au fost solicitate alte clarificari cu privire la acest proiect de hotarare, astfel ca
dupa citirea rapoartelor de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate, a fost supus votului, in forma
initiala ~i a intrunit unanimitatea, urmand a se adopta hotararea de consiliu dupa obtinerea avizului din
partea Comisiei Judetene Dambovita de atribuire de denumiri.
A urmat la dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului privind activitatea
asistentilor personali ai persoanelor incadrate in gradul de handicap gray, in perioada iulie - decembrie
2019. Secretarul comunei a dat citire proiectului de hotarare, dupa care au urmat discutii.
Domnul Ciorobea Ion a spus ca familia Dragomir din satul Glod, care nu are nicio sursa de venit
~i care are vreo 7 copii, are nevoie urgenta de sprijin, inclusiv in vederea repararii locuintei.
Domnul Gheorghe Vasile a spus ca doneaza doi saci de haine pentru copiii acelei familii.
Domnul viceprimar a spus ca va interveni cu persoanele calificate care presteaza munca in folosul
comunitatii pentru ai ajuta la repararea locuintei ~i inclusiv cu materiale de constructii, printr-un ajutor de
urgenta daca este nevoie.
Doamna Popa Gana - Petruta a intrebat de ce nu se incadreaza aceasta familie la ajutor social,
domnul viceprimar raspunzand ca stie doar ca nu se incadreaza la aceasta forma de sprijin, mai multe
detalii putand afla doar de la asistentul social.
Dupa citirea rapoartelor de avizare favorabile din partea celor doua comisii care au analizat
proiectul, acesta a fost supus votului ~i a intrunit unanimitatea, adoptandu-se astfel hotararea fif. 13 din 18
februarie 2020 privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor
incadrate in gradul de handicap gray, in perioada iulie - decembrie 2019.
S-a trecut apoi la ultimul proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi cel privind aprobarea planului
de actiuni/lucrari de interes local pentru anul 2020, in vederea repartizarii orelor de munca prestate lunar
de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, pentru persoanele
condamnate penal ~i obligate sa presteze 0 munca neremunerata in folosul comunitatii, dar ~i pentru
persoanele sanctionate sa presteze 0 munca in folosul comunitatii pentru anumite fapte ce constituie
contraventii. Nu au fost solicitate clarificari, dandu-se citire proiectului de hotarare ~i rapoartelor de
avizare favorabile ale comisiilor care I-au analizat, dupa care a fost supus votului ~i adoptat cu 14 voturi
"pentru", nicio "abtinere" ~i niciun vot "impotriva", devenind hotararea fif. 14 din 18 februarie 2020
privind aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local pentru anul 2020, in vederea repartizarii
orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor
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social, pentru persoanele condamnate penal ~i obligate sa presteze 0 munca neremunerata in folosul
comunitatii, dar ~i pentru persoanele sanctionate sa presteze 0 munca in folosul comunitatii pentru
anumite fapte ce constituie contraventii.
A vand in vedere ca s-au epuizat puncte aflate in discutie pe ordinea de zi, doamna Chitescu Diana
Elena a solicitat sa se gaseasca 0 solutie privind permenentizarea unei curse de transport local Moroeni zona montana a comunei, pentru ca ar fi yiabila, avand in vedere numarul mare de turi~ti care vor sa
ajunga la munte.
Domnul Leotescu Ion a solicitat sa se giiseasca 0 solutie pentru reabilitarea bazinului ~i a
conductei care era proconizata sa aduca apa potabila in satul Muscel.
Domnul primar a spus ca in luna mai, pe data de 26, va demara un proiect ce va presupune
plantarea unor copaci in comuna, iar pentru acest proiect, intitulat "Plantam fapte bune", se a~teapta
sponsori.
Domnul Leotescu Florian - 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.

PRE~EDINTE DE ~EDINTA,
Leote c Florian

~tocmit,

SECRETvtheorghe
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