JUDETUL DAMBOVITA
CONSILJUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI
PROCES
VERBAL
Incheiat astazi, 30 septembrie 2020, la ~edinta ordinara a Consiliului

Local al Comunei Moroeni

La Inceputul ~edintei domnul primal' a spus ca ~i aceasta a fost convocata tot la sala de ~edinte
amenajata la sediul Caminului Cultural Moroeni, pentru a se putea respecta 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.
~edinta a fost convocata In conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile
~i completarile
ulterioare, prin dispozitia Primarului Comunei Moroeni, nr. 397 din 24 septembrie 2020. La ~edinta au
fost prezenti toti cei 13 consilieri locali care compun Consiliul la 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 Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu
modificarile ~i completarile ulterioare, care prevede ca ~edintele consiliului local se desta~oara legal In
prezenta majoritatii consilierilor locali In functie, tacute de catre secretarul comunei, domnul primal'
cite~te urmatoarea ordine de zi:
1. Citirea ~i aprobarea procesului verbal al ~edintelor anterioare din 31 august 2020 ~i din 22
septembrie 2020;
2. Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:
I)-proiect de hotarare privind aprobarea scaderii din evidenta analitica a creantelor fiscale,
reprezentand amenzi contraventionale, pentru persoanele decedate din com una Moroeni;
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 Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile ~i
completarile ulterioare, secretarul general al comunei asigura Consiliul de Indeplinirea tuturor conditiilor
legale privind proiectele de hotarari sup use 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 speciala.
A vand In vedere cele expuse anterior de catre secretarul comunei, domnul primal' supune votului
consilerilor locali ordinea de zi. Ordinea de zi este aprobata de catre toti cei prezenti, dupa care domnul
primal' a solicitat domnului Voicu Decebal sa preia conducerea lucrarilor ~edintei.
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 31 august 2020. Dupa citirea sa,
procesul verbal a fost supus votului ~i a fost aprobat de catre toti consilierii prezenti, tara nicio
modificare. A urmat citirea procesului verbal al ~edintei extraordinare, cu convocare de Indata, din 22
septembrie 2020. Nu au fost obiectiuni cu privire la ceea ce s-a consemnat In acest proces verbal, astfel
ca a fost ~i acesta aprobat tara modificari.
Domnul pre~edinte de ~edinta a propus trecerea la punctul al doilea al ordinei de zi - analiza ~i
dezbaterea proiectelor de hotarare.
Singurul proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a fost cel privind aprobarea scaderii din
evidenta analitica a creantelor fiscale, reprezentand amenzi contraventionale, pentru persoanele decedate
din com una Moroeni. Nu au fost luari de cuvant eu privire la proiectul de hotarare aflat In dezbatere,
astfel ca a fost enuntat avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate, prin intermediul secretarilor
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acestor comisii, fiind supus sufragiului ~i intrunind 12 voturi "pentru" ~i 0 "abtinere" - Popa Oana
Petruta, devenind hotararea nr. 59 din 30 septembrie 2020 privind aprobarea scaderii din evidenta
analitica a creantelor fiscale, reprezentand amenzi contraventionale,
pentru persoanele decedate din
comuna Moroeni.
La punctul al treilea al ordinei de zi - probleme diverse, au fost urmatoarele discutii:
Domnul Ciorobea Ion a intrebat de. ce fiica sa are blocat cardul pe care ii este virata alocatia
copilului, fiind indrumat sa faca 0 interpelare la domnul Daniel Cirstea care se opuai de domeniul
executarilor silite.
Domnul Voicu Decebal - 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.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Voicu Decebal

Int
Secretar general
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