
JUDETUL DAMBOVITA
CONSlLIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

PROCES VERBAL
Incheiat asHizi, 8 ianuarie 2020, la ~edinta extraordinara, cu convocare de Indata a Consiliului Local al

, Comunei Moroeni

~edinta a fost convocata In conformitate cu prevederile art. 134 alin. (4) ~i (5) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, prin dispozitia Primarului
Comunei Moroeni nr. 1 din 6 ianuarie 2020. La ~edintii au fost prezenti 10 consilieri locali din cei 14 care
mai compun Consiliul la data actuala, absentand domnii Leotescu Ion, Ciorobea Ion ~i Soreanu Justin ~i
doamna Chitescu Diana - Elena. 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 complewile ulterioare, care prevede ca ~edintele consiliului local se
desfii~oara legal In prezenta majoritatii consilierilor locali In functie, facute de catre secretarul comunei,
domnul viceprimar, In absenta domnului primar - aflat In concediu de odihna, cite~te urmatoarea ordine
de zi:

Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:
1. Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:

l)-proiect de howare privind alegerea pre~edintelui de ~edintii pentru perioada ianuarie - martie
2020;

2)-proiect de hotarare privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2019;
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, cu modificarile ~i compleHirile 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 nefiind necesare deoarece
este 0 ~edinta cu caracter de urgenta.

Avand In vedere cele expuse anterior de catre secretarul comunei, domnul viceprimar supune
votului consilerilor locali ordinea de zi, iar aceasta este aprobata In unanimitate, dupa care domnul
viceprimar a dat cuvantul domnilor consilieri locali pentru a face propuneri In vederea alegerii noului
pre~edinte de ~edinta. Astfel, domnul Nedelcu Nicolae, 11propune pentru aceasta functie pe domnul
Leotescu Florian. Alte propuneri nu s-au mai facut, iar aceasta a fost supusa votului, Intrunind
unanimitatea, adoptandu-se astfel hotararea nr. 1 din 8 ianuarie 2020 privind alegerea pre~edintelui de
~edinta pentru perioada ianuarie - martie 2020.

Domnul viceprimar preia cuvantul pentru conducerea lucrarilor ~edintei ~i 0 invita la cuvant pe
doamna contabil Gisle Marinoiu, pentru explicarea cifrelor din proiectul de hotarare privind acoperirea
deficitului bugetar pe anul 2019. Doamna contabil da citire proiectului de hotarare dupa care au urmat
Intrebari din partea consilierilor locali.

Doamnele Chitescu Maria ~i Poapa Oana Petruta Intreaba de unde provine acest excedent din care
se acopera deficitul ~ectiunii de dezvoltare, doamna contabil explicand ca aceast excedent mai mare, de
1.249 mii lei, este ~i rezultatul anului 2018 - unde excedentul era de 1.811 mii lei ~i ca atare s-a putut
acoperi In totalitate deficitul de la sectiunea de dezvoltare pe anul2019 de 617.015,05 lei.

De asemenea, pentru lamuriri suplimentare, a luat cuvantul ~i domnul viceprimar, In calitatea sa de
fost contabil al institutiei.



Domnul Moiceanu Gheorghe 0 intreaba pe doamna contabil daca execedentul ramas anul acesta
este mai mic decat cel de anul trecut ~i la ce suma se ridica in comparatie cu cel de anul trecut, precum ~i
ce cheltuieli suplimentare s-au facut anul acesta de s-a ajuns la deficit la sectiunea de dezvoltare.

Doamna contabil spune ca excedentul de anul acesta este substantial mai mic decat cel de anul
trecut, care a fost de circa 1.811 mii lei, cel de anul acesta urmeaza sa fie definitivat dupa inchiderea
exercitiului financiar, dar suma este de circa 200 mii lei, urmand a se vedea cu exactitate cand se vor
prezenta indicatorii la star~itul trimestrului IV ~i al anului, cel mai probabil la ~edinta ordinara din luna
ianuarie. De asemenea, doamna contabil spune ca pe langa banii primiti de la AFIR pentru obiectivul de la
gradinita, care sunt in buget, s-a cheltuit 0 suma mai mare decat cea prevazuta la sala de sport - 580 mii
lei.

Domnul viceprimar a propus ca in ~edinta ordinara sa se faca de catre doamna contabil 0
prezentare a investitiilor finalizate ~i a celor aflate in derulare pe anul 2019, pentru a se vedea situatia
exacta la momentul cand se va aproba bugetul local, cel mai probabil dupa a doua jumatate a lunii
februarie.

Pentru ca nu au mai fost intrebari cu privire la acest proiect, domnul viceprimar a propus votarea
acestuia. Astfel, dupa citirea ~i a raportului de avizare favorabil al Comisiei Juridice, a fost supus votului
~i adoptat in unanimitate, devenind hotararea nr. 2 din 8 ianuarie 2020 privind acoperirea deficitului
bugetar pe anu12019.

Secretarul comunei a spus ca dore~te sa informeze consilierii locali ~i sa afle opinia acestora, cu
privire la doua probleme aparute de la ultima ~edinta de consiliu local. Astfel, a spus ca a fost redactata ~i
comunicata sentinta civila nr. 1.453 din 5 decembrie 2019, in dosarul nr. 2.718/120/2019, solutionat de
Tribunalului Dambovita, avand ca obiect anulare act administrativ, privind revocarea H.C.L. Moroeni nr.
35 din 23.05.2019 ~i s-a dispus anularea acestui act normativ ~i a actelor subsecvente hotararii, in speqa
procesul verbal de desemnare a ca~tigatorilor, avand termen, conform adresei cabinetului de avocatura cu
care colaboram, sa formulam recurs impotriva sentintei civile, pana in ziua de 21 ianuarie 2020. In acest
sens, trebuie sa dam un raspuns cabinetului de avocatura ~i sa decidem ce yom face, altfel putand sa
reluam procedura de licitatie a p~unilor alpine inca din luna ianuarie. Daca se va decide sa formulam
recurs, va fi cel putin un termen de judecata ~i este posibil ca procedura de scoatere la licitatie a pa~unilor
sa se prelungeasca dupa termenul prevazut de legislatia specifica - 1 martie. Secretarul comunei a spus ca,
din punct de vedere juridic, este indicat sa ne aparam ~ansele pana la capat ~i sa formulam recurs.
Consilierii locali, in unanimitate, au spus ca trebuie sa se formulize recurs impotriva primei sentinte.

o a doua problema supusa atentiei consilierilor locali de catre secretarul comunei a fost solicitarea
Consiliului Judetean Dambovita de a incheia 0 conventie de colaborare in domeniul urbanismului,
adoptandu-se in acest sens ~i 0 hotarare a Consiliului Judetean Dambovita - nr. 230 din 16.10.2019.
Secretarul comunei spune ca aceasta hotllrare a Consiliului Judetean Dambovita nu are in preambulul sau
un temei legal privind legislatia din domeniul urbanismului ~i pana nu yom vedea care sunt argumentele
pentru care se solicita aceasta colaborare, avand in vedere ca avem in organigrama un architect al
comunei, iar prevederile art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul sunt
foarte clare in ceea ce prive~te conditiile de incheiere a conventiilor in domeniul urbanismului intre
comune ~i structura de specialitate de la nivel judetean, nu putem sa dam curs acestei solicitari, iar in acest
sens trebuie purtata 0 discutie cu reprezentantii de la Directia urbanism ~i amenajare a teritoriului din
Consiliul Judetean Dambovita.

Domnul viceprimar solicita sa se intocmeasca 0 adresa ~i la Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere pentru a se vedea care este stadiul reabilitarii DN 71, in perspectiva prevederii in
bugetul local a lucrarilor de modemizare a trotuarelor din comuna.

Doamna Popa Oana Petruta spune ca a observat in mediul on-line existenta unor achizitii la
primarie de circa 7.200 lei pentru 0 fructiera, intreband daca este posibila 0 astfel de achizitie, profitand de
prezenta la ~edinta a doamnei contabil. De asemenea, s-au lansat ~i sume privind achizitia a doua contracte
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de deszapezire de cate 50 mii lei fiecare cu 0 firma, Intreband daca s-au rncut astfel de plati. Doamna
contabil a spus ca nu este posibila 0 astfel de achizitie, probabil fiind yorba de cele circa 24 de suporturi
de fructe de la caminul cultural. De asemenea, spune ca nu exista astfel de sume platite pentru contracte de
deszapezire.

Domnul viceprimar spune ca sunt persoane care lanseaza astfel de cifre intentionat, aparand sume
nereale ~i In ceea ce prive~te valoarea de achizitie a gabioanelor.

Doamna Chitescu Maria propune ca la star~itul fiecarei luni sa se faca 0 informare de catre
doamna de la achizitii privind bunurile contractate cu 0 luna In urma, pentru a se putea contracara astfel de
dezinformari ~i de catre consilierii locali.

Doamna Popa Oana Petruta II Intreaba pe domnul viceprimar daca ma~ina de pompieri
achizitionata este functional a, In contextulin care In data de 3 ianuarie a luat foc casa domnului consilier
local Soreanu Justin, iar ma~ina de pompieri ajunsa la fata locului a venit foarte prost echipata, iar daca ar
fi fost functionala ma~ina noastra, probablil deznodamantul ar fi fost altul ~i ar mai fi putut fi salvate
bunuri din gospodaria distrusa total a domnului Soreanu.

Domnul viceprimar spune ca m~ina este functionala, dar pentru a fi folosita este nevoie de
incadrarea cu personal specializat, in trei schimburi, deci trei ~oferi, la care se adauga personalul auxiliar,
la fel, in trei schimburi. Domnul viceprimar spune ca aceasta ma~ina mai bine ar fi donata cuiva care are
posibilitatea sa 0 utilizeze, pentru ca la noi este foarte greu sa incadram personalul necesar,

Domnul Voicu Decebal spune ca domnul primar poate trimite la specializare un politist local la
ISU pentru a putea conduce 0 astfel de ma~ina de pompieri.

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.

3


