
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 29 iunie 2020, la ~edinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Moroeni

Sedinta 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, luandu-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 ~idupa tinerea ~edintei.

Sedinta a fost convocata 'in conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. a) din O.D.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, prin dispozitia Primarului
Comunei Moroeni nr. 221 din 23 iunie 2020. La ~edinta au fost prezenti toti cei 14 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, care prevede ca ~edintele consiliului local se
desrn~oara legal 'in prezenta majoritatii consilierilor locali 'in functie, rncute de catre secretarul comunei,
domnul primar cite~te urmatoarea ordine de zi:

1. Citirea ~i aprobarea proceselor verbale al ~edintelor anterioare din datele de 27 mai ~i din 17
iunie 2020;

2. Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:
I)-proiect de hotarare privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Moroeni, prin Consiliul Local

al Comunei Moroeni, cu Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, pentru realizarea 'in
comun a obiectivul de investitii "Modernizare Drumuri de Interes Local 'in Comuna Moroeni, Judetul
Dambovita - Strazile Spitet, Ivane~ti ~iBadau";

2)-proiect de hotarare privind aprobarea obligatiilor ~i responsabilitatiilor ce Ie revin institutiilor
publice, agentilor economici ~i cetatenilor pentru buna gospodarire a comunei Moroeni;

3)-proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin H.C.L.
Moroeni nr. 12 din 18.02.2020 cu modificarile ~i completiirile ulterioare, pe trimestrul II - 2020 ~i
privind 'insu~irea de catre Consililul Local al Comunei Moroeni a Dispozitiei primarului comunei
Moroeni nr. 216 din 02.06.2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul 11-2020;

4)-proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor
oferite de bona;

5)-proiect de hotarare privind suplimentarea 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 sotii Popescu Drago~ Ion ~i
Popescu Steliana Andreea, de la 160 m2 la 286 m2•

3. Probleme diverse.
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 completarile 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 ~i de alte documente
prevazute de legislatia speciala.

Avand 'in vedere cele expuse anterior de catre secretarul comunei, domnul primar supune votului
consilerilor locali ordinea de zi, iar aceasta este aprobata de catre toti cei prezenti, dupa care domnul
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primar a dat cuvantul pre~edintelui de ~edinta - domnul Moiceanu Gheorghe, pentru conducerea
lucrarilor.

Domnul Moiceanu Gheorghe a inceput cu primul punct al ordinei de zi ~i a dat cuvantul
secretarului comunei pentru citirea procesului verbal al ~edintei ordinare din 27 mai 2020. Dupa citirea
sa, procesul verbal a fost supus votului ~i a fost aprobat de catre toti consilierii prezenti, tara nicio
modificare. A fost citit apoi procesul verba! al ~edintei extraordinare, cu convocare de indata, din 17 iunie
2020. ~i acesta a fost aprobat tara obiectiuni de 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 aprobarea aprobarea asocierii U.A.T.
Comuna Moroeni, prin Consiliul Local al Comunei Moroeni, cu Judetul Dambovita, prin Consiliul
Judetean Dambovita, pentru realizarea in comun a obiectivul de investitii "Modemizare Drumuri de
Interes Local in Comuna Moroeni, Judetul Dambovita - Strazile Spitet, Ivane~ti ~i Badau". Domnul
primar a explicat ca este yorba de asocierea pentru care, in ~edinta extraordinara din luna iunie, s-au
aprobat indicatorii tehnico-economici. Nu au fost intrebari cu privire la proiectul de hotarare aflat in
dezbatere, astfel ca au fost enuntate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate, prin
intermediul secretarilor acestor comisii, fiind supus sufragiului in forma initial a ~i intrunind unanimitatea
adoptandu-se astfel hotararea or. 35 din 29 iunie 2020 privind aprobarea aprobarea asocierii U.A.T.
Comuna Moroeni, prin Consiliul Local al Comunei Moroeni, cu Judetul Dambovita, prin Consiliul
Judetean Dambovita, pentru realizarea in comun a obiectivul de investitii "Modemizare Drumuri de
Interes Local in Comuna Moroeni, Judetul Dambovita - Strazile Spitet, Ivane~ti ~iBadau".

Al doilea proiect de hotarare analizat a fost cel privind aprobarea obligatiilor ~i responsabilitatiilor
ce Ie revin institutiilor pub lice, agentilor economici ~i cetatenilor pentru buna gospodarire a comunei
Moroeni. Secretarul general al comunei a citit proiectul de hotarare, dupa care au urmat dezbaterile:

Doamna Chitescu Maria spune ca toti cetatenii comunei, dar ~i agentii economici, ar trebui sa fie
in~tiintati, chiar ~i in scris, cu privire la obligatiile pe care Ie au conform acestei hotarari de consiliu,
inclusiv in ceea ce prive~te cuantumurile amenzilor pe care risca sa Ie incaseze daca nu respecta acele
obligatii. Doamna Chitescu mai observa ca in aceste reglementari, atributiile functionarului cu protectia
mediului nu sunt sunt evidentiate concret, la fel ~i in ceea ce prive~te atributiile politi~tilor locali, fiind
in~iruite doar ni~te norme cu caracter general.

Secretarul comunei spune ca una dintre modificarile importante, fata de precedenta reglementare,
este tocmai in ceea ce prive~te posibilitatea politi~tilor locali de a aplica sanctiuni contraventionale pentru
nerespectarea normelor stabilite, acest regulament de conduita cetateneasca fiind completat cu atributiile
stabilite prin fi~a postului, atat in ceea ce prive~te functionarul responsabil de protectia mediului, cat ~i in
ceea ce prive~te pe politi~tii locali.

Doamna Chitescu Maria spune ca in trecut s-a adoptat 0 hotarare de consiliu privind spatiile verzi,
unde erau incluse trotuarele ~i ~anturile aferente domeniului public, iar fiecare cetatean are obligatia sa-~i
curete ~antul ~i trotuarul in dreptul proprietatii sale, ceea ce ~i face, insa observa ca domnul viceprimar,
impreuna cu cei care efectueaza munca in folosul comunitatii, fac curatenie doar pe partea dreapta, iar cei
de pe partea stanga sunt discriminati. De asemenea, in dreptul complexului comercial este mereu mizerie,
iar domnul viceprimar face curatenie cu aceea~i oameni de la ajutorul social, cand mult mai normal ar fi
sa fie avertizati comerciantii care ocupa spatii comeriale in acest complex sa-~i asigure curatirea spatiului
~i in jurul acestuia, pentru ca altfel vor fi sanctionati. Doamna Chitrscu Maria intreaba retoric care este
centrul civic al comunei, observand totodata ca satul Lunca este lasat de izbeli~te in ceea ce prive~te
curatenia. Doamna Chitescu Maria mai precizeaza ca in fiecare dimineata, in dreptul proprietatii sale,
strange gunoaiele, insa uneori accesul pe proprietate ii este ingradit ~i ce dte 10 atelaje trase de cai care
opresc in dreptul carciumei de vis-a-vis, pentru 0 bere, nerespectand avertizarile privind stationarea
interzisa, iar in acest sens cere sprijinul politi~tilor locali, pentru ca altfel nu ~tie cum sa mai actioneze.
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Domnul Nedelcu Nicolae spune dt ~i in satul Pucheni se face curatenie tot pe sarite, cei cu
motocoasa tunzand iarba doar in dreptul catorva proprietati, pe baza unor criterii ne~tiute.

Domnul viceprimar a spus ca nu face curatenie pe sarite ~i actioneaza de la un capat la altul al
fiecarui sat, insa beneficiarii de ajutor social nu sunt a~a numero~i, iar cu motocoasa, doar 2 sau 3
beneficari sunt apti sa 0 condudi, insa sunt circa 5 - 6 km de ~ant, de-a lungul DN 71, care trebuie
parcur~i. De asemenea, domnul viceprimar spune ca pe timpul starii de urgenta nu avea voie sa-i cherne
pe beneficiarii de ajutor social care trebui~lUsa efectueze munca in folosul comunitatii, dar ei totu~i au
venit cativa ~i, pastrand distantarea sociala, au ajutat la decolmatarea ~anturilor ~i a rigolelor. Domnul
viceprimar spune ca are situatii intocmite pe timpul intregului mandat ~i poate sa certifice cati kilometri
de rigola a amenajat cu cei de la Legea Dr. 416/2001, in cei 4 ani de mandat, precizand ca a incercat
mereu sa i~i dea interesul ~i sa actioneze pentru curatenia comunei, insa uneori a fiicut curatenie
exemplara in unele locuri, iar a doua zi erau gunoaie din nou. Domnul viceprimar spune ca in proiectul de
hotarare a observat posibilitatea depozitarii de~eurilor rezultate din demolari, insa nu ~tie de existenta
unui asemenea punct in comuna, iar secretarul comunei a spus ca se pot amplasa indicatoare, in acest
sens, in cazul in care s-ar amenaja un astfel de loc, proiectul fiind intocmit ~i in perspectiva.

Domnul Nedelcu Nicolae spune ca exista un cod separat pentru astfel de de~euri rezultate din
demolari, iar la noi in comuna ele se pot depozita, daca exista 0 decizie in acest sens, in punctul "lone I
Leotescu", ajutand astfel ~i la apararea de mal a raului lalomita catre D.N. Dr.71.

Domnul viceprimar spune ca pana nu se ia 0 decizie in acest sens nu putem spune oamenilor sa
depoziteze astfel de de~euri acolo. De asemenea, domnul viceprimar spune ca proiectul ar trebui
modificat, iar la responsabilitati, alaturi de dumnealui, trebuie inclu~i ~i politi~tii locali, dar ~i
functionarul cu protectia mediului.

Doamna Chitescu Diana - Elena spunca ca in nota de constatare a celor de la Garda de Mediu
exista 0 neconcordantii privind 0 data inverasata, dar secretarul comunei spune ca este yorba de 0
grea~eala materiala, care nu poate determina 0 eventual a ignorare a continutului constatarilor. De
asemenea, doamna Chitescu Diana spune ca I-a vazut in nenumarate ori pe domnul viceprimar impreuna
cu cei care efectuau munca in folosul comunitatii in diferite locuri din comuna, dar solicita sa se ia masuri
~i pentru parc unde nu este deloc curat, fiind coji de seminle peste tot, propunand razii prin parc, prin
rotalie.

Domnul Gheorghe Vasile spune ca in fata proprietatilor, in comuna, fiecare face ce vrea,
depoziteaza materiale de construclii, amenajeaza spatii de vanzare, de expunere a marfurilor, iar nimeni
nu ia nicio masura.

Domnul Andreoiu Dumitru spune ca fiecare consilier local are ~i 0 raspundere fata de cei care I-au
ales, din zona in care domiciliaza, macar prin raportul de activitate pe care ar trebui sa-I dea conform
legii, privind activitatea intreprinsa in decursul mandatului.

Domnul Voicu Decebal spune ca i-a solicitat domnului viceprimar sa-i dea un anumit numar de
persoane, sub indrumarea sa, sa efectueze anumite curalari de canale, de strazi, amenajari, in zona unde
locuie~te, iar domnul viceprimar i-a raspuns mereu prompt.

Domnul primar propune sa se amane votarea acestui proiect pentru 0 ~edinta viitoare, daca suscita
un interes atat de mare, putandu-se astfel se se ajunga la un consens in ceea ce prive~te anumite prevederi.

Secretarul general al comunei spune ca trebuie ca hotararea sa fie adoptata pana la sfar~itul lunii
iunie, conform masurii dispuse prin Nota de constatare, Dr. 6.137 din 27.05.2020, intocmita de catre
Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Dambovila, cu ocazia controlului efectuat pe raza administrativ
- teritoriala a comunei Moroeni.

Domnul viceprimar spune ca poate au existat ~i unele lacune de comunicare in ceea ce prive~te
activitatea intreprinsa de dumnealui, insa la birou are rapoarte zilnice cu toate lucrarile efectuate. In ceea
ce prive~te curatenia la parc, domnul viceprimar spune ca nu functioneaza camerele din comuna
amplasate in zona ~i nu pot fi tra~i la raspundere cei care intreprind acte de vandalism, dar de fiecare data
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cand s-a mai rupt cate ceva In zona respectiva, fie din gard, fie din bancute, a intervenit ~i a reparat, luand
~imasuri de curatenie sistematica In piata.

Domnul primar spune ca are 0 sesizare depusa la Autoritatea Nationala de Supraveghere privind
Protectia Datelor cu Caracter Personal, In ceea ce prive~te folosirea camerelor din comuna ~i pana nu
yom avea un regulament adoptat In consiliu In acest sens, de~i camerele ~i-au dovedit utilitatea, prin
prinderea unor infractori, a unui disparut ~i In alte situatii, nu yom putea sa Ie reparam pe cele din parc
pana la reglementarea situatiei.

Domnul Moiceanu Gheorghe Intreaba secretarul comunei de termenul de 10 zile de intrare In
vigoare a hotararii, de ce cuantumul amenzii pentru 0 Incalcare unei obligatii minore merge pana la 1.000
de lei, considerand ca este mare pentru un cetatean al comunei Moroeni, iar pe domnul viceprimar II
Intreaba daca nu are anumite persoane, care efectueaza munca In folosul comunitatii, care sa asigure
curatenia unui obiectiv din comuna pe Intreaga luna ~i sa fie pontat doar daca I~i Indepline~te obligatiile.

Secretarul general al comunei spune ca exista 0 prevedere In Ordonanta Guvemului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare, care stipuleaza ca
hotararile cu caracter normativ devin obligatorii ~i produc efecte de la data aducerii lor la cuno~tinta
publica, dar exista ~i termenul de 10 zile In care trebuie comunicate catre prefect, ~i s-a luat aceasta
masura de siguranta, urmand ca, pana la intrarea In vigoare a noii hotarari, sa se aplice cea din anul 2013.
In ceea ce prive~te cuantumul propus al amenzilor, el poate fi modificat prin vot, pe baza propunerilor
£acute, tara sa se depa~easca maximul prevazut de lege, pentru acest tip de acte de reglementare - 2.500
de lei, dar pana acum nu s-au aplicat sanctiuni contraventionale In comuna, ca sa existe plangeri cu
privire la cunatumullor, iar oricum ~i aceste amenzi prevazute de hotararea de consiliu intra sub incidenta
prevderilor Ordonantei Guvemului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile
~i completarile ulterioare, In ceea ce prive~te posibilitatea achitarii a jumatate din minim In termen de IS
zile de la aducerea la cuno~tinta ~i In ceea ce prive~te posibilitatea sanctionarii cu avertisment la prima
abatere, etc.

Domnul viceprimar spune ca nu poate sa desemneze anumite persoane sa se ocupe de anumite
obiective din comuna pentru pastrarea curateniei, deoarece atunci cand se prezinta la munca, 0 astfel de
persoana trebuie sa ia la cuno~tinta, prin semnatura, despre regulile de protectie a muncii, existand multe
obligatii prevazute de lege ce trebuie respectate.

Doamna Popa Oana Petruta spune ca In satul Glod, limitrof cu un teren pe care II detine, exista 0
groapa de gunoi unde se arunca de foarte mult timp, iar dumneaei nu poate sa faca igienizarea locului
datorita cantitatii uria~e de de~euri, care nu Ii este imputabila, nici macar contraventiona1. De asemenea,
spune ca sunt ~i persoane In varsta care nu mai pot sa-ti faca curat la limita proprietatii, sa tunda iarba,
etc, iar acestea ar trebui sa fie excluse de la aplicare amenzilor.

Aceea~i problema 0 ridica ~i doamna Casandrescu Florentina Carmen, cu persoanele In varsta care
nu pot sa W faca singure curatenie ~i care ar trebui sa fie ajutate de primarie In acest sens.

Domnul Soreanu Justin spune ca se pot aplica, pentru Inceput, sanctiuni sub forma de
avertismente, iar apoi, daca se mai Intampla, sa se aplice ~i amenzi contraventionale.

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, cu modificarile
propuse de catre domnul viceprimar ~i a fost adoptat cu unanimitate de voturi, devenind hotararea nr. 36
din 29 iunie 2020 privind aprobarea obligatiilor ~i responsabilitatiilor ce Ie revin institutiilor pub lice,
agentilor economici ~i cetatenilor pentru buna gospodarire a comunei Moroeni.

Al treilea proiect de hotarare lansat In dezbatere a fost cel privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli aprobat prin H.C.L. Moroeni nr. 12 din 18.02.2020 cu modificarile ~i completarile
ulterioare, pe trimestrul II - 2020 ~i privind Insu~irea de catre Consililul Local al Comunei Moroeni a
Dispozitiei primarului comunei Moroeni nr. 216 din 02.06.2020. Dupa citirea proiectului de catre doamna
contabil Gisle Marinoiu, domnul viceprimar a Intrebat daca sumele primite au fost cheltuite In totalitate,
iar raspunsul a fost unul afirmativ. De asemenea, doamna contabil a raspuns ~i la Intrebari privind
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numarul de persoane carantinatate ~i numarul de zile de carantina efectiva la unitatea de cazare de pe
teritoriul comunei.

Nu au mai fost dezbateri cu privire la acest al treilea proiect ~i ca atare, s-au citit rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate, iar proiectul a fost supus votului ~i aprobat de catre toti consilierii
locali, adoptandu-se astfel hotararea nr. 37 din 29 iunie 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli aprobat prin H.C.L. Moroeni nr. J2 din 18.02.2020 cu modificarile ~i completarile ulterioare, pe
trimestrul II - 2020 ~i privind insu~irea de catre Consililul Local al Comunei Moroeni a Dispozitiei
primarului comunei Moroeni nr. 216 din 02.06.2020.

Urmatorul proiect supus dezbaterii a fost cel privind acordarea unui ajutor financiar familiilor
pentru plata serviciilor oferite de bona. Domnul viceprimar a intrebat daca bonele trebuie sa aiM 0
calificare sau 0 atestare in acest sens, raspunzand afirmativ secretarul general al comunei, dupa care a
intrebat daca exista depuse cereri ~i daca avem prevazute sume in acest sens. Doamna contabil a spus ca
nu sunt prevazute sume in bugetul local, pentru ca legislatia a aparut in luna martie 2020, deci dupa
aprobarea bugetului local ~i nici cereri nu sunt depuse. Secretarul comunei a precizat ca hotararea prin
care se statueaza cadrul legal trebuie aprobata pentru ca sunt termene prevazute in lege, existand ~i 0
adresa a Institutiei Prefectului in acest sens. Doamna Chitescu Maria a propus ca titlul hotararii sa fie
"proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor
pentru plata serviciilor oferite de bona", in loc de "proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor
financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona". Propunerea doamnei Chitescu a fost supusa
votului, fiind aprobata in unanimitate. Pentru ca nu au fost intrebfu-i, s-a citit proiectul de hotarare, s-au
citit rapoartele de avizare ~i a fast supus votului, fiind adoptat cu votul unanim al consilierilor locali ~i
devenind hotararea nr. 38 din 29 iunie 2020 privind aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor
financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona.

S-a trecut apoi la ultimul proiect de hotarare, cel privind suplimentarea suprafetei de teren
atribuita in folosinta, conform Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat de stat tinerilor
pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile ~i completarile ulterioare, catre
sotii Popescu Drago~ Ion ~i Popescu Steliana Andreea, de la 160 m2 la 286 m2• Nu au fost interpelari cu
privire la acesta, dupa citirea sa ~i a rapoartelor de avizare favorabile, fiind supus votului, a intrunit
unanimitatea ~i a devenit hotararea nr. 39 din 29 iunie 2020 privind suplimentarea suprafetei de teren
atribuita in folosinta, conform Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat de stat tinerilor
pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile ~i completarile ulterioare, catre
sotii Popescu Drago~ Ion ~i Popescu Steliana Andreea, de la 160 m2 la 286 m2•

La punctul al treilea al ordinei de zi - probleme diverse, au fost urmatoarele discutii:
Domnul Voicu Decebal a intrebat ce se mai intampla cu terenul atribuit spre concesioanare catre

Asociatia Crescatorilor de Animale "Bujorul de Munte" din Moroeni, avand in vedere ca exista un termen
de incepere a lucrarilor, iar domnul primar spune ca au fost notificati prin doua adrese sa spuna daca mai
construiesc acea fabrica de procesare a laptelui, dar nu au raspuns.

Domnul Gheorghe Vasile intreaba ce s-a intamplat cu dosarul din instanta privind anularea
hotararii de consiliu privind concesionarea pa~unilor alpine, iar secretarul general al comunei a precizat
ca hotararea a fost declarata ca nelegala deoarece ar fi fost votata ~i de catre domnul Moiceanu Gheorghe,
care s-ar fi aflat in stare de incompatibilitate, a~teptandu-se motivarea sentintei, sa se vada daca mai
exista vreo posibilitate de atacare prin vreo cale extraordinata de atac, in momentul de fata putandu-se
demara 0 noua procedura de licitatie in vederea concesionarii p~unilor alpine, daca vor fi solicitari in
acest sens.

Doamna Chitescu Diana Elena spune ca in comuna sunt 40 de copii tara acces la educatia on-line,
fiind necesare 40 de tablete, propunand ca fiecare consilier local sa doneze indemnizatia pe 0 luna pentru
acest demers, avand in vedere ca, tinand cont de situatia epidemiologica actual a, ~coala este posibil sa
inceapa sau sa se desfa~oare in format digital, sau, in cel mai bun caz, in format mixt, 0 perioada de timp
la ~coala ~i 0 perioada de timp, de acasa, pe dispozitive electronice.
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Domnul primar spune ca este posibil sa apara discutii ca s-au achizitionat tablete pentru unii copii
~inu s-au luat ~ipentru altii, propumlnd sa se gaseasea 0 solutie prin care demersul acesta sa fie insu~it de
~coala ~i derulat prin intermendiul ~colii.

Domnul Leotescu Ion spune ca degeaba se achizitioneza tablete pentru elevii din satul Museel
daca nu exista conexiune la internet in sat, propunand sa se faca demersuri in acest sens.

Domnul Nedelcu Nicolae intreaba <1U ce firma se face colectarea selectiva a de~eurilor in comuna,
iar domnul primar spune ca aeeasta se face prin firma domnului Barbulescu Vasile.

Doamna Cojocaru Maria spue ca a fost prin comuna Vulcana Pandele, iar acolo trotuarele erau
amenajate foarte frumos, eu flori plantate pe marginea drumului, propunand sa se gaseasca solutii de
acest fel, adaptate la specificul local, ~ipentru comuna noastra.

Domnul viceprimar spune ca i~i propune sa amenajeze foarte frumos spatiul din fata caminului
cultural, dar mai intai sa se realizeze planul cadastral pentru acest imobil ~i apoi sa se ia masurile
neeesare, pe baza actului de proprietate definitivat, insa in comuna noastra trotuarele sunt foarte inguste ~i
nu se pot amenaja ornamente florale.

Domnul Nedelcu Nicolae intreaba retoric cam cati bani poate sa eheltuie 0 familie pentru
obtinerea unei autorizatii de eonstruire pentru imprejmuirea proprietatii, pentru ca totul sa fie legal,
raspunzand ca in jur de 5.000 de lei, precizand ca a pus aceasta intrebare, deoarece vecinul dumnealui,
~chiopu ~tefan, construie~te loeuinta tara autorizatie de construire, bazandu-se pe relatia de rudenie ~i de
prietenie pe care spune ca 0 are cu domnul viceprimar, intreband ce impozit plate~te vecinul sau la
primarie, in functie de eonstructiile pe care Ie detine in curte.

Domnul viceprimar spune ea nu are nicio relatie cu domnul ~chiopu ~tefan, iar fieeare raspunde
pentru ceea ce face, inclusiv daea realizeaza 0 constructie tara autorizatie de construire, urmand sa se faea
investigatii in acest sens daca au fost depuse plangeri.

Secretarul comunei a preeizat ca intr-una din ~edintele anterioare a intrebat Consiliul daca se va
demara vreun proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati eatre persoanele juridice din comuna
pentru faptul ca au fost afectate de criza provocata de COVID, urmand sa se prezinte actul normativ prin
care se prevad aeeste facilitati. Astfel, a fost prezentata Consiliului Ordonanta de urgentii a guvernului
pentru modificarea ~i eompletarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum ~i pentru instituirea
unor masuri fiscale, care prevede data de 14 august 2020, ca data limita pentru adoptarea facilitatilor,
spunand ca la primarie sunt inregistrate pana acum doua cereri in acest sens. S-a hotarat ca diseutarea
eererilor sa se amane pentru 0 ~edinta viitoare, in functie ~i de incasarile ce se vor face la bugetul local
pana la sfar~itul primului semestru.

Domnul Moiceanu Gheorghe - pre~edintele de ~edintii, 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.

PRE~EDINTE DE ~EDINTA,
Moiceanu heorghe

SECRETAR
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