
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

PROCES VERBAL
Incheiat asti:izi, 31 august 2020, la ~edinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Moroeni

La inceputul ~edintei domnul primar a spus ca ~i aceasta a fost convocata tot la sala de ~edinte
amenajata la sediul Caminului Cultural Moroeni, pentru a se putea respect a cat mai eficient conditiile de
distantare sociala impuse de pandemia de COVID 19, fiecare consilier local ~i fiecare invitat putand
participa la ~edinta doar cu masca de unica folosinta.

Sedinta a fost convocata in conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de
Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modi£lcarile ~i completarile ulterioare,
prin dispozitia Primarului Comunei Moroeni, nr. 297 din 24 august 2020. La ~edinta au fost prezenti toti
cei 13 consilieri locali care compun Consiliulla data actuala. Dupa comunicarea situatiei privind prezenta
consilierilor la ~edinta ~i constatarea intrunirii cvorumului, prevazut la art. 137 alin. (1) din Ordonanta de
Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modi£lcarile ~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:

1. Citirea ~i aprobarea procesului verbal al ~edintelor anterioare din 23 ~i 31 iulie 2020 ~i din 17
august 2020;

2. Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:
I)-proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale a

mandatului, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local Chitescu Diana - Elena;
2)-proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii creantelor debitorilor dec1arati in stare de

insolvabilitate care nu au venituri ~i bunuri urmaribile din evidenta curenta ~i trecerea lor intr-o evidenta
separata pe baza procesului-verbal de constatare a insolvabilitatii;

3)-proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii creantelor debitorilor dec1arati in stare de
insolvabilitate care nu au venituri ~i bunuri urmaribile din evidenta curenta ~i trecerea lor intr-o evidenta
separata pe baza procesului-verbal de constatare a insolvabilitatii;

4)-proiect de hotarare privind reactualizarea bunurilor care fac parte din domeniul privat al
Comunei Moroeni aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni;

5)-proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii unui imobil - teren (drum), in suprafata de
10.954 m2 din domeniul public al comunei Moroeni ~i din administrarea Consiliului Local al Comunei
Moroeni, in domeniul public al Judetului Dambovita;

6)-proiect de hotarare privind recti£lcarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin H.C.L.
Moroeni nr. 12 din 18.02.2020, cu modi£lcarile ulterioare, pe trimestrul III - 2020;

7)-proiect de hotarare privind diminuarea suprafetei de teren atribuita in folosinta, conform Legii
nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat de stat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personal, cu modi£lcarile ~i completarile ulterioare, catre domnul Zam£lr Constantin prin
Hotararea Consiliului Local al Comunei Moroeni nr. 47 din 22.07.2009, cu 316 m2, de la 500 m2;

3. Probleme diverse.
Inainte de a se supune votului ordinea de zi, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (9) din

Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul admini strati v, cu modi£lcarile ~i
completarile ulterioare, secretarul general al comunei asigura Consiliul de indeplinirea tuturor conditiilor
legale privind proiectele de hotarari supuse dezbaterii, acestea £lind insotite de referatul de aprobare, ca
instrument de prezentare ~i motivare, semnat de initiator, rapoartele compartimentelor de resort din



cadrul aparatului de specialitate a1primarului, avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate
ale consiliului local ~i de alte documente prevazute de legislatia speciaHi.

Avand in vedere cele expuse anterior de ditre secretarul comunei, domnul primar supune votului
consilerilor locali ordinea de zi. Ordinea de zi este aprobata de catre toti cei prezenti, dupa care domnul
primar a precizat ca la ~edinta doresc sa participe ~i sa asiste la ~edinta doamna Chitescu Diana - Elena,
fost consilier local, care ~i-a prezenta demisia in data de 4 august 2020, dar ~i doi locuitori din satul Glod
- doamna Dan Liliana ~i domnul Dan Ion, dupa care, a dat cuvantul domnului Voicu Decebal -
pre~edintele de ~edinta ales in luna anterioara, pentru conducerea lucrarilor.

Domnul Voicu Decebal a inceput cu primul punct al ordinei de zi ~i a dat cuvantul secretarului
comunei pentru citirea procesului verbal al ~edintei ordinare din 23 iu1ie 2020. Dupa citirea sa, procesul
verbal a fost supus votului ~i a fost aprobat de catre toti consilierii prezenti, rara nicio modificare. A
urmat citirea procesului verbal al ~edintei extraordinare, cu convocare de indata, din 31 iulie 2020. Nu au
fost obiectiuni cu privire la ceea ce s-a consemnat in acest proces verbal, astfel ca a fost ~i acesta aprobat
rara modificari. Ultimul proces verbal citit a fost cel al ~edintei extratordinare din data de 17 august 2020.
~i acesta a fost votat rara nicio modificare ce catre toti consilierii locali.

Domnul pre~edinte de ~edinta a propus trecerea la punctul al doilea al ordinei de zi - analiza ~i
dezbaterea proiectelor de hotarare.

Primul proiect de hotarare analizat a fost cel privind constatarea incetarii de drept inainte
expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local Chitescu
Diana - Elena. Nu au fost luari de cuvant cu privire la proiectul de hotanlre aflat in dezbatere, astfel ca a
fost enuntat avizul favorabil din partea comisiei de specialitate din domeniul juridic, prin intermediul
secretarului acestei comisii, fiind supus sufragiului ~i intrunind unanimitatea, adoptandu-se hotararea nr.
51 din 31 august 2020 privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale a
mandatului, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local Chitescu Diana - Elena.

Al doilea proiect de hotarare analizat a fost cel privind aprobarea scoaterii creantelor debitorilor
declarati in stare de insolvabilitate care nu au venituri ~i bunuri urmaribile din evidenta curenta ~i trecerea
lor intr-o evidenta separata pe baza procesului-verbal de constatare a insolvabilitatii.

Doamna Popa Gana Petruta a solicitat amanarea acestui proiect de hotarare ~i a celuilalt aflat pe
ordinea de zi, avand continut aproape identic, pana dupa finalizarea procesului electoral, pentru a nu
exista interpretari privind eventuale scutiri de la plata amenzilor, care sa fie folosite in vreun fel in
campania electorala. Domnul primar a spus ca nu exista motive de amanare a acestor proiecte de
hotarare, ele fiind insotite de toate documentele prevazute de Codul administrativ, pentru a se putea
analiza in aceasta ~edinta, propunand domnului Voicu Decebal - pre~edintele de ~edinta ales, sa supuna
la vot solicitarea de amanare a dezbaterii acestor doua proiecte de hotarare.

Domnul Ciorobea Ion a spus ca nu intelege graba cu care sunt promovate aceste doua proiecte in
campania electorala ~i ca a observat ca in cele doua proiecte se regasesc acelea~i persoane, propunand sa
fie prezent la ~edinta functionarul care a intocmit raportul de specialitate - domnul Daniel Cirstea, pentru
explicatii. Domnul primar a propus sa fie chemat la ~edinta domnul Daniel Cirstea.

Domnul Voicu Decebal a supus la vot propunerea de amanare a celor doua proiecte aflate pe
ordinea de zi, fiind inregistrate trei voturi "pentru" - Popa Oana Petruta, Ciorobea Ion ~i Moiceanu
Gheorghe, iar restul voturilor fiind "impotriva".

Intre timp, la ~edinta a venit, pentru a oferi explicatii ~i domnul Daniel Cirstea, din partea
Compartimentului Taxe ~i impozite locale. Acesta a explicat ca in cazul primului proiect de hotarare - cel
in care sunt trecuti 47 de debitori, declarati in stare de insolvabilitate, care au debite restante doar din
amenzi, urmeaza a se intocmi, dosarul de munca in folosul comunitatii, spre a fi trimis la Judecatoria
Pucioasa, dupa inca 0 verificare privind starea de solvabilitate. Pe baza sentintelor ce se vor pronunta,
privind transfonnarea debitelor in ore munca in folosul comunitatii U.A.T. Comuna Moroeni, se va
proceda la scaderea debitului din evidenta speciala, evident, dupa efectuarea muncii, pe baza de pontaj.
La fel ~i in ceea ce prive~te proiectul de hotarare in care sunt trecuti cei 32 de debitori, cu debite din
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amenzi dar ~i privind impozitul pe proprietate, cu menliunea di bunurile acestora vor fi supuse urmaririi
~i evaluarii din punct de vedere al indeplinirii criteriilor specificate in Codul de procedura civila ~i Codul
de procedura fiscala, privind posibilitatea executarii bunOOlor, care nu sunt de stricta necesitate ~i asigura
traiul zilnic. Domnul Daniel Cirstea a rectificat tabelele aferentre celor doua proiecte de hotarare, dupa
cum urmeaza: la primul proiect de hotarare, eel in care sunt treculi 47 de debitori, se va radia pozilia nr.
5, iar suma ve fi de 486.962,47 lei, in loc de 503.187,47 lei; la al doilea proiect de hotarare din cei 32 de
debitori, vor ramane 29, urmand a se radia poziliile 2 - 4, iar suma va fi de 402.279 lei, in loc de 418.080
lei.

Doamna Popa Gana Petrula a intrebat daca debitorii sunt doar din satul Glod sau sunt ~i din
celelelte sate ale comunei, raspunzand domnul Daniel Cirtea care a precizat ca marea majoritate sunt din
satul Glod.

Nemaifiind alte intervenlii cu privire la acest proiect, au fost citite rapoartele de avizare favorabile
din partea comisiilor de specialitate care I-au analizat, dupa care a fost supus votului, cu modificarile
indicate de catre domnul Daniel Cirstea ~i a fost adoptat cu 12 voturi "pentru" ~i 0 "ablinere" - Popa
Gana Petrula, devenind hotararea nr. 52 din 31 august 2020 privind aprobarea scoaterii creantelor
debitorilor declarati in stare de insolvabilitate care nu au venituri ~i bunOO urmanbile din evidenta
curenta ~i trecerea lor intr-o evidenta separata pe baza procesului-verbal de constatare a insolvabilitalii
(46 debitori).

S-a supus apoi votului ~i celalalt proiect de hotarare de acest fel, cu modificarile indicate de catre
domnul Daniel Cirstea ~i a fost adoptat cu 11 voturi "pentru" ~i doua "ablineri" - Popa Gana Petrula ~i
Ciorobea Ion, devenind hotararea nr. 53 din 31 august 2020 privind aprobarea scoaterii creantelor
debitorilor declarati in stare de insolvabilitate care nu au venituri ~i bunuri urmaribile din evidenta
curenta ~i trecerea lor intr-o evidenta separata pe baza procesului-verbal de constatare a insolvabilitalii
(29 debitori).

A urmat analiza proiectului de hotarare privind reactualizarea bunurilor care fac parte din
domeniul privat al Comunei Moroeni aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni.
Domnul primar spune ca au fost identificate trei terenuri, dintre care un drum de servitute ~i doua 10tOOin
punctul "Gmoaia", explicand 10calia acestora. Doamna Popa Gana Petrula spune ca din documentele
prezentate, reiese ca unele terenuri sunt imprejmuite, ceea ce presupune ca sunt ocup ate de cineva, iar
domnul primar spune ca nu va mai accepta ca terenurile sa fie trecute in proprietatea unor persoane pe
baza declaraliei notatriale, iar cine le-a inchis abuziv ~i tara documente de proprietate, va trebui sa
urmeze calea legala de a Ie dobandi ~i anume sa Ie achizilioneze prin licitalie de la primarie pe baza unei
evaluan tacute de un evaluator autorizat.

Nemaifiind alte intervenlii cu privire la acest proiect, 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
unanimitate de voturi, devenind hotararea nr. 54 din 31 august 2020 privind reactualizarea bunurilor care
fac parte din domeniul privat al Comunei Moroeni aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei
Moroeni.

S-a supus apoi dezbaterii proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii unui imobil - teren
(drum), in suprafala de 10.954 m2 din domeniul public al comunei Moroeni ~i din administrarea
Consiliului Local al Comunei Moroeni, in domeniul public al Judetului Dambovila. Nu au fost intrebari
cu privire la acest proiect de hotarare, fiind supus votului, dupa ce s-au citit ~i rapoartele de avizare
favorabile ~i fiind adoptat cu 12 voturi "pentru" ~i 0 "ablinere" - Popa Gana Petrula, devenind hotararea
nr. 55 din 31 august 2020 privind aprobarea transmiterii unui imobil - teren (drum), in suprafala de
10.954 m2 din domeniul public al comunei Moroeni ~i din administrarea Consiliului Local al Comunei
Moroeni, in domeniul public al Judetului Dambovila.

Penultimul proiect de hotarare analizat a fost eel privind rectificarea bugetului de venituri ~i
cheltuieli aprobat prin H.C.L. Moroeni nr. 12 din 18.02.2020, cu modificarile ulterioare, pe trimestrul III
- 2020. Doamna contabil Gisle Marinoiu a citit proiectul de hotarare, explicand cum va fi imparlita suma
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de 27 mii lei, reprezenHind venituri suplimentare obtinute pana la data de 31.07.2020, dar ~i viramentele
de la un capitol la altul, viramentele In cadrul aceluia~i capitol, precum ~i sumele primite cu destinatie
special a - prin adresele nr. 55033 emisa de AJ.F.P. Dambovita, Inregistrata la nr. 9.913 din 21.08.2020,
in vederea aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 135/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe 2020 ~i a
Deciziei nr. 18 din 20.08.2020 a ~efului AJ.F.P. Dambovita ~i nr. 474.749 din 26.08.2020 emisa de
Ministerul Finantelor Publice - D.G.R.F.P. Ploie~ti/AJ.F.P. Dambovita, inregistrata la nr. 10.223 din
27.08.2020, privind trimestrializarea cheltuielielilor descentralizate la nivel de comune, orate, municipii-
11.02.02 - pe anul 2020 - repartizarea sumelor pe unitati administrativ teritoriale, conform O.U.G. nr.
135/2020.

Domnul viceprimar intreaba daca cei 20 mii lei pentru tabletele elevilor se VOl'utiliza din bugetul
local sau pentru achizitionarea tabletelor se VOl'folosi fonduri guvemamentale, iar doamna contabbil
spune ca se pot achizitiona tabletele din bugetul local, urmand ca banii sa se recupereze ultreior, pe
principiul primul venit, primul servit, urmand ca achizitia sa se faca de catre unitatea de invatamant,
careia ii VOl'fi virati banii in cont, avand in vedere ca trebuie stabilite caracteristicile tabletelor de catre
persoanele abilitate, astfel inc at sa se asigure calitatea ~i performanta procesului de invatamant la
distanta.

Doamna Popa Oana Petruta spune ca unitatea de invatamant poate aplica pentru achizitia ,.1~

tablete dupa ce VOl'avea fonduri prevazute in buget pentru aceasta achizitie.
Doamna contabil ofera explicatiile necesare ~i cu privire la suma de 33 mii lei pentru dezinfectie,

inclusiv la unitatile de invatamant - 5 mii lei, justificand necesitatea prin imprevizibilitatea generata de
pandemia de COVID 19 ~i ca atare, nefiind fonduri prevazute pentru astfel de actiuni.

Domnul Moiceanu Gheorghe 0 intreaba pe doamna contabil daca pentru investitii s-au platit toate
facturile, iar doamna contabil raspunde afirmativ, precizand ca s-au utilizat doar fonduri guvemamentale,
prin Programul National de Dezvoltare Locala. Domnul Moiceanu intreaba daca la sala de sport mai sunt
facturi restante ~i care este stadiul lucrarilor, iar doamna contabil spune ca la acest obiectiv s-au platit
banii prevazuti in buget - 750 mii lei ~i nu sunt facturi restante, iar in ceea ce prive~te stadiullucrarilor
nu poate sa ofere un raspuns, propunand sa se intrebe la compartimentul achizitii.

Nemaifiind alte interventii cu privire la acest proiect, 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
unanimitate de voturi, devenind hotararea nr. 56 din 31 august 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 III - 2020.

Ultimul proiect de hotarare, cel privind diminuarea suprafetei de teren atribuita in folosinta,
conform Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat de stat tinerilor pentru construirea u
locuinte proprietate personal a, cu modificarile ~i completarile ulterioare, catre domnul Zamfir Constantin
prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Moroeni nr. 47 din 22.07.2009, cu 316 m2, de la 500 m2. Nu
au fost interpelari cu privire la acesta, iar dupa citirea ~i a rapoartelor de avizare favorabile, a fost supus
votului ~i a intrunit unanimitatea ~i a devenit hotararea nr. 57 din 31 august 2020 privind diminuarea
suprafetei de teren atribuita in folosinta, conform Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat
de stat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personal a, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, catre domnul Zamfir Constantin prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Moroeni nr. 47
din 22.07.2009, cu 316 m2, de la 500 m2.

La punctul al treilea al ordinei de zi - probleme diverse, au fost urmatoarele discutii:
Doamna Popa Oana Petruta a solicitat domnului primal' racordarea din nou a ~colii la reteaua de

gaze naturale, iar domnul primal' a precizat ca pana la inceperea anului ~colar se va rezolva aceasta
problema.

De asemenea, tot doamna Popa Oana Petruta I-a intrebat pe domnul primal' de ce s-a declarat
recurs impotriva unei sentinte a unui cadru didactic pensionar din ~coala "Ion Cioranescu" - doamna
Sili~teanu ~i nu s-a procedat ca ~i in cazul celuilalt cadru didactic pensioner din ~coala care a actionat in
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instan!a, iar domnul primar a spus ea daea ~tia despre ee sume era yorba in aeeste dosare de instan!a nu ar
fi mai declarat recurs in nieiun dosar.

Domnul Voieu Deeebal - pre~edintele de ~edinta, intreaba daea mai sunt ~i alte probleme de
dezbatut dar nu a mai solieitat niei un eonsilier dreptulla euvant, astfel ea a declarat ~edinta inehisa.

PRE~EDINTE DE ~EDINT A,
Voieu Deeebal
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