JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI
PROCES
VERBAL
Incheiat astazi, 30 aprilie 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, IWlndu-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 ~i dupa tinerea ~edintei.
Sedinta a fost convocata 'in conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, prin dispozitia Primarului
Comunei Moroeni nr. 197 din 24 aprilie 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 OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, care prevede ca ~edintele consiliului local se
des£a~oara legal 'in prezenta majoritatii consilierilor locali 'in functie, £acute de catre secretarul comunei,
domnul primar cite~te urmatoarea ordine de zi:
1. Citirea ~i aprobarea proceselor verbale al ~edintelor anterioare din datele de 18 februarie, 5
martie ~i din 14 aprilie 2020;
2. Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:
l)-proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare ~i Functionare al
Consiliului Local al Comunei Moroeni;
2)-proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor cu privire la executia bugetului local de
venituri ~i cheltuieli pe trimestrul I - 2020;
3)-proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului
de Organizare ~i Functionare al
Politiei Locale Moroeni;
4)-proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea domeniului public al Comunei Moroeni
prin includerea unor bunuri imobile;
5)-proiect de hotarare privind aprobarea unor formulare necesare functionarii Politiei Locale
Moroeni;
6)-proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii, pentru anul 2021, a oricarui impozit sau a
oricarei taxe locale, care consta 'intr-o anum ita suma 'in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite
sume 'in lei, cu indicele de inflatie aferent anului fiscal anterior;
7)-proiect de hotarare privind reactualizarea bunurilor care fac parte din domeniul privat al
Comunei Moroeni aflate 'in administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni;
8)-proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii creantelor debitorilor declarati 'in stare de
insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmaribile din evidenta curenta ~i trecerea lor 'intr-o evidenta
separata pe baza procesului-verbal de constatare a insolvabilitatii;
9)-proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic Zonal "Statiunea Turistica Montana Padina - Pe~tera" ~i a Regulamentului aferent;
IO)-proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin H.C.L.
Moroeni nr. 12 din 18.02.2020 pe trimestrul II - 2020;
H)-proiect de hotarare privind aprobarea retelei ~colare din com una Moroeni, judetul Dambovita,
pentru anul ~colar 2020 - 2021.
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 hotanlri 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
primar a dat cuvantul pre~edintelui de ~edinta - domnul Moiceanu Gheorghe, pentru conducerea
lucrarilor, nu inainte de a informa Consiliul ca sunt prezenti, ca invitati, domnii - Iordan Constantin crescator de animale din localitate ~i domnul Banescu Florin - pre~edintele Asociatiei Crescatorilor de
Animale "Bujorul de Munte" din Moroeni, dar ~i doamna contabil Gisle Marinoiu, pentru proiectele de pe
ordinea de zi la care a intocmit raportul de specialitate.
Pre~edintele de ~edinta a propus sa se dea cuvantul invitatilor ~i apoi sa se treaca la dezbaterea
problemelor de pe ordinea de zi. Propunerea a intrunit unanimitatea, dandu-se cuvantul domnului
Banescu Florin.
Invitatul a spus ca a depus 0 cerere la Primarie - nr. 278 din 4.03.2020, inregistrata la nr. 3.185
din 4.03.2020, prin care solicita concesionarea pe 0 perioada de 10 ani, prin incredintare directa, a
suprafetelor de islazuri ce apartin comunei Moroeni, in conformitate cu prevederile Legii zootehniei - nr.
32/2019, cerere la care nu a primit un raspuns.
Domnul primar a precizat ca va prezenta in ~edinta mai multe cereri ale crescatorilor de animale
din localitate, printre care ~i una din partea Asociatiei - nr. 283 din 7.04.2020, inregistrata la nr. 4.547 din
7.04.2020, prin care se solicita sa comunicam un raspuns la cererea anterioara, considerand ca, dupa
expirarea termenului de 30 de zile de la depunere, cererea este aprobata tacit.
Doamna Popa Oana - Petruta intreaba care mai este situatia juridica a pa~unilor alpine, iar
secretarul comunei spune ca fusese acordat termen la ultimullitigiu pe care il mai avem cu Asociatia - la
Curtea de Apel Ploie~ti, in data de 28 aprilie 2020, dar, cel mai probabil, termenul se va decala, avand in
vedere ca in perioada pandemiei se judeca doar urgentele. Pana la finalizarea acestui dosar civil, nu se pot
incheia cele doua contracte, a caror suspendare a fost dictata de prima instanta, iar in functie de modul de
solutionare a conflictului juridic, fie se vor incheia cele doua contracte cu sotii Moiceanu - pentru
trupurile de pa~une Maguri ~i Blana ~i se va relua licitatia pentru 5 trupuri de pa~une, in cursul acestui an,
cu intrarea in vigoare a contractelor incepand cu anul viitor, fie hotararea de consiliu va fi declarata
nelegala de catre instanta ~i se va demara 0 noua procedura de licitatie.
In ceea ce prive~te solicitarea domnului Banescu Florin de a se concesiona, pe 0 perioada de 10
ani, prin incredintare directa, a suprafetelor de islazuri ce apartin comunei Moroeni, secretarul comunei a
spus ca nu va aviza de legalitate un proiect de hotarare de concesionare prin incredintare directa, avand in
vedere ca anteriorul proiect de acest fel a fost considerat nelegal de catre Institutia Prefectului - Judetul
Dambovita, iar daca in Consiliu se va decide ca islazurile sa se scoata la licitatie, se va demara, prin
intermediul domnului primar, initierea proiectului de hotarare, intr-un termen rezonabil, avand in vedere
schimbarea In totalitate a legislatiei, in urma aparitiei Codului administrativ, incepand cu luna iulie 2019.
Domnul Voicu Decebal este de parere ca oamenii sa fie lasati sa p~uneze singuri islazurile
comunale ~i nu prin intermediul Asociatiei, considerand ca islazurile comunale nu trebuie inchiriate sau
concesionate ci trebuie sa apartina micilor crescatori.
Doamna Chitescu Maria spune ca este impotriva atribuirii islazurilor comunale catre Asociatie,
nefiind convinsa ca micii crescatori sunt inscri~i in aceasta Asociatie.
Domnul Banescu Florin este de parere ca, in cazul in care Asociatia va fi cea care va gestiona
terenurile, atunci ~i micii fermieri vor adera la aceasta forma asociativa, altfel nu.
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Domnul Nedelcu Nicolae spune ca Asociatia nu este de buna credinta, atat timp cat a ca~tigat 0
licitatie, iar apoi a atacat hotararea de consiliu in baza careia s-a desta~urat licitatia, ca nelegala ~i a
refuzat sa incheie contractele de concesionare. De asemenea, spune ca Asociatia nu are niciun interes de a
face ceva bine in comunitate.
Domnul Iordan Constantin intreaba ce or sa faca crescatorii de animale, ca ~i dumnealui, cu
animalele in acest an, daca nu se vor scoate pa~unile montane la licitatie, intreband de ce cel care detine
doar 0 vaca are dreptul sa pa~uneze pe islaz liber, iar cel care detine sute de animale nu poate sa pa~uneze
in islazul comunal, considerand ca toti crescatorii ar trebui sa fie tratati la feI.
Doamna Popa Oana - Petruta intreaba daca nu exista 0 cale legala sa-i lasam pe crescatori sa
pa~uneze in munte in acest an, iar secretarul comunei spune ca exista divergente mari intre crescatorii de
animale din comuna, care sunt mai multi decat trupurile de pa~une alpina de care dispune primaria, ~i s-ar
isca neintelegeri ~i acuzatii de favoritism sau discriminare, fata de unul sau altul dintre crescatori.
Domnul Iordan Constantin spune ca, in satul Muscel, cei care exploateaza masa lemnoasa trag
lemnele prin islaz ~i-l deterioreaza, solicitand sa se ia masuri. De asemenea, spune ca la ultima instruire
sau informare la care au participat, cu mai multi crescatori din judet ~i nu numai, Ii s-a spus ca islazurile
trebuie fie date catre asociatii prin incredintare directa.
Secretarul comunei spune ca Legea zootehniei nu s-a modificat fata de anul trecut, cand am scos
la licitatie pa~unile alpine, iar singura modificare in domeniu este, la articolul 9, in ceea ce prive~te
Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea ~i exploatarea
paji~tilor permanente ~i pentru modificarea ~i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata cu
modificari ~i completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile ~i completarile ulterioare, care prevede
ca pentru punerea in valoare a paji~tilor aflate in domeniul privat al comunelor ... ~i pentru folosirea
eficienta a acestora, unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile
consiliilor locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele
inscrise in Registrul national al exploatatiilor, membri ai colectivitatii locale sau care au sediul social pe
teritoriul localitatii respective, incheie contracte de inchiriere prin atribuire directa, in conditiile
prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, pentru suprafetele de paji~ti disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute in
exploatatie, pe 0 perioada cuprinsa intre 7 ~i 10 ani. Suprafetele de paji~ti ramase nealocate (se face
referire la cele din domeniul public) se atribuie in conditiile in conditiile legii, crescatorilor de animale
persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor. Secretarul
comunei mai arata ca islazurile comunale se regasesc in domeniul public ~i nu in cel privat ~i nu ne
incadram in aceste prevederi, iar oricum nu va aviza un astfel de proiect de hotarare, atat timp cat Codul
administrativ spune ca bunurile apartinand patrimoniului public sau privat ale comunei se pot concesiona
sau inchiria doar prin licitatie publica.
Domnul viceprimar spune ca ar trebui sa se ia 0 decizie, in cazul in care exista 0 solicitare de
scoatere la licitatie a islazurilor comunale ~i sa se initieze un proiect de howare, pentru ca astfel s-ar
aduce venituri la bugetul local ~i nici nu putem sa fim acuzati, la un eventual control la curtii de conturi
ca nu valorificam potentialul comunei ~i ca nu am avut vreun interes ascuns de a nu atrage bani la bugetul
local.
Domnul primar spune ca se poate elabora 0 astfel de procedura, dar in acest caz nu se dore~te
licitatie, ci incredintare directa, iar in cadrul procedurii trebuie sa se vada daca se permite sa participe la
licitatie oricine dore~te, sau doar cei din comuna.
Secretarul comunei spune ca aceste criterii se vor discuta inainte de stabilirea prin hotarare, cu toti
factorii implicati.
Domnul primar da citire ~i celorlalte cereri depuse in privinta pa~unatului - nr. 4.287 din
1.04.2020, depusa de domnul Panturu Florin, prin care solicita sa se aprobe pa~unatul, pe perioada de
vara, in zona muntelui "Blana" ~i nr. 5.168 din 28.04.2020, depusa de comnul Chitescu Justin, prin care
se solicita sa se aprobe pa~unatul, pe perioada de vara, in zona muntelui "Oboare I", la care secretarul
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comunei raspunde ca, pana la finalizarea dosarului civil aflat pe rolul CuI1ii de Apel, In zona montana
toate demersurile sunt suspendate.
Domnul Banescu Florin spune ca Asociatia dore~te Incredintare directa ~i nu licitatie, iar
secretarul reitereaza, Inca 0 data, ca 0 astfel de hotarare, de Incredintare directa, poate fi adoptata de
consiliu, tara viza de legalitate a sa, dar ca, asupra acestei hotarari, se va pronunta Institutia Prefectului Judetul Dambovita, din punctul de vedere allegalitatii.
Doamna Cojocaru Maria spune ca, Intr-o ~edintii anterioara de consiliu, s-a hotarat ca islazurile
comunale sa nu fie concesionate, Inchiriate sau date sub orice forma, ci sa ramana ale tuturor, propunand
sa se vada mai Intai, daca micii crescatori yin sa se Inscrie In Asociatie sau refuza acest lucru.
Domnul Banescu Florin spune ca Asociatia Ii va sprijini pe micii crescatori sub diverse forme, dar
acest lucru depinde ~i de modul cum domnul primar sprijina Asociatia, pentru ca, la randul sau, Asociatia
sa sprijine micii fermieri.
Domnul Voicu Decebal spune ca Primaria a sprijinit Asociatia, care a ca~tigat la licitatie doua
trupuri de pa~une ~i apoi a renuntat la Incheierea contractelor, i-a dat Asociatiei teren In centrul comunei
pentru a face 0 fabrica de procesare a laptelui, dar investitia nu a Inceput.
Domnul Banescu Florin spune ca Asociatia are banii In cont, dar deocamdata investitia este mult
prea costisitoare, mai ales daca nici nu se prime~te subventia de la APIA.
Domnul Iordan Constantin spune ca indiferent ce decizie se va lua, dumnealui va urea cu
animalele la munte, In locurile In care a fost ~i anul trecut, dupa care cei doi invitati au paras it lucrarile
~edintei.
Doamna Casandrescu Florentina - Carmen spune ca acestor crescatori care ameninta ca se vor
duce cu animalele la pa~unat pe terenul primariei ar trebui sa Ii se atraga atentia In scris.
Doamna Chitescu Maria spune ca ace~ti crescatori de animale ~tiu doar sa ameninte, pentru ca In
anii anteriori nu s-au lut masuri corespunzatoare.
Domnul primar spune ca domnul Iordan Constantin are arendate circa 50 de hectare de la
proprietari particulari In zona montana In imediata vecinatate a terenului primariei ~i crede ca acolo se va
duce cu animalele ~i nu pe terenul primariei.
Domnul Moicenau Gheorghe propune sa se faca 0 sponsorizare catre primarie din partea
crescatorilor din comuna care vor sa urce cu animalele la munte, pentru ca ei doresc ~i sa p~uneze gratis
pe terenurile primariei ~i sa ia bani de la locuitorii din comuna pentru Invoirea animalelor la munte, iar
primaria nu se alege cu nimic. De asemenea, propune ~i 0 alta solutie, de a se stabili 0 taxa de pa~unat
simbolica cetatenilor care au animale putine ~i care vor sa-~i duca animalele pe islazurile comunale.
Domnul viceprimar propune sa se stabileasca un caiet de sarcini cu clauze clare, In cazul In care se
vor scoate la licitatie islazurile comunale, prin care micii crescatori, care detin 0 vaca sau doua, sa fie
ajutati ~i sprijiniti, In detrimentul celor mario
Doamna Chitescu Maria propune sa se gaseasca solutii prin care toti crescatorii sa fie sprijiniti,
indiferent daca au 0 vaca sau mai multe zeci.
Secretarul comunei precizeaza Inca 0 data ca islazurile se pot scote la licitatie daca se dore~te,
putand sa stabilim clauzele de comun acord, respectand prevederile legale, dar In zona montana pana la
solutionarea litigiului din instanta nu se pot face astfel de demersuri.
Domnul Leotescu Ion propune sa se ia masuri fata de cei de la ocolul silvic care au tras lemnele pe
islazurile comunale ~i au distrus p~unea.
Avand In vedere ca nu au mai fost interventii cu privire la activitatea de p~unat, 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 18 februarie 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 verbal al ~edintei extraordinare, cu convocare de Indata, din 5 martie 2020. ~i acesta a fost
aprobat tara obiectiuni de catre toti consilierii locali. Ultimul proces verbal citit de secretarul comunei a
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fost cel privind ~edinta extraordinara, cu convocare de indata, din 14 aprilie 2020. Dupa citire a fost supus
votului ~i aprobat cu unanimitate de voturi, rara sa fie necesare alte modifidiri sau completari.
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 Regulamentului de Organizare ~i
Functionare al Consiliului Local al Comunei Moroeni. Secretarul comunei a precizat ca noul regulament
prevede posibilitatea ca ~edintele sa se tina in format electronic ~i ii propune domnului primar
achizitionarea a 15 tablete, care sa fie utilizate in aceste perioade de distantare sociala. Pe aceste tablete
se pot incarca materialele de ~edinta iar utilizatorii sa aiba cuno~tinta de toaHi documentatia ~edintei pana
la semnarea convocatorului. Domnul Moiceanu Gheorghe a intrebat consilierii locali daca sunt opinii de
exprimat cu privire la proiectul propus.
Domnul Gheorghe Vasile a intrebat de ce nu s-au dat legitimatii de control catre consilierii locali,
cum este stipulat in regulament, iar secretarul raspunde ca sunt legitimatii speciale care atesta statutul de
consilier local ~i ca spera ca in noul mandat, dupa alegerile locale, sa se emita ~i astfel de legitimatii
pentru fiecare consilier local, conform actului normativ care Ie reglementeaza.
Doamna Popa Oana-Petruta intreaba de ce numerele de inregistrare aferente referatului de
aprobare ~i raportului de specialitate, dateaza din luna ianuarie, iar secretarul raspunde ca proiectele erau
programate sa intre in dezbatere in ~edinta ordinara din luna martie, care nu s-a mai tinut, informand ~i
despre faptul ca ele au fost redactate ~i aduse la cuno~tinta prin afi~are pentru eventuale obiectiuni,
conform Legii nr. 52/2003, republicata, privind transparenta decizionala.
Domnul viceprimar intreaba daca se schimba ~i componenta comisiilor de specialitate odata cu
noul regulament, iar secretarul propune ca noua configuratie a acestora sa se stabileasca doar dupa
alegerile locale.
Doamna Chitescu Diana - Elena spune ca in aceasta perioada de criza nu este indicat sa se mai
cumpere ~i tablete pentru consilierii locali pentru ca fiecare consilier are acasa un laptop sau un telefon
performant care sa poata fi utilizate pentru astfel de ~edinte daca va fi cazul, fiind mai indicat sa se
achizitioneze acestea pentru copiii care nu pot sa-~i desta~oare orele on-line.
Domnul primar spune ca are 0 cerere din partea conducerii ~colii Gimnaziale "Ion Cioranescu",
in acest sens, fiind completat de catre doamna director, care precizeaza ca ar fi yorba de circa 40 de astfel
de dispozitive care ar fi necesare la Moroeni, in special in satul Glod. De asemenea, doamna director a
spus ca este necesara dotarea cu ma~ti de unica folosinta in momentul in care se vor relua cursurile,
incepand cu data de 2 iunie, pentru pregatirea examenului de capacitate.
Domnul primar spune ca va incerca ni~te sponsorizari pentru aceste dispozitive dar nu poate sa
prom ita, aratand ca ~i situatia incasarilor la buget este una problematica in urma acestei crize, iar banii
necesari pentru 0 posibila rectificare de buget dupa data de 1 iulie nu se ~tie daca se vor colecta.
Domnul viceprimar concluzioneaza ~i spune ca ar fi yorba de 0 sum a de circa 30 mii lei pentru
achizitionarea acestor tablete.
Pentru ca nu au mai fost alte intrebari cu privire la acest proiect, s-a dat citire acestuia inainte de a
se supune votului, iar apoi au fost enuntate avizele favorabile din partea tuturor comisiilor de specialitate,
prin intermediul secretarilor acestor comisii, fiind supus sufragiului In forma initiala ~i intrunind
unanimitatea, adoptandu-se astfel hotanlrea nr. 18 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentului
de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Comunei Moroeni.
01 doilea proiect de hotarare analizat a fost cel privind aprobarea indicatorilor cu privire la
executia bugetului local de venituri ~i cheltuieli pe trimestrul I - 2020. Doamna contabil a citit proiectul
de hotarare, dupa care au urmat dezbaterile:
Domnul viceprimar a intrebat in ce constau anumite sume de la capitolul venituri, iar doamna
contabil a spus ca reprezinta veniturile din valorificarile autoturismelor care au fost duse la fier vehi ~i
casate.
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Doamna Chitescu Diana - Elena spune ca aceasta pandemie a avut ~i paqile ei bune, Ia.candu-se
economie la ~coala cu gaze Ie naturale, electricitatea, etc.
Domnul viceprimar a Intrebat In ce constatu veniturile din proprietate de la capitolul 30.02.50, iar
doamna contabil a precizat ca este yorba despre masa lemnoasa, aprobata In luna decembrie, care
urmeaza sa fie valorificata In acest an.
Nefiind 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 or. 19 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea indicatorilor cu
privire la executia bugetului local de venituri ~i cheltuieli pe trimestrul 1-2020.
Al treilea proiect de hotarare lansat In dezbatere a fost cel privind aprobarea Regulamentului de
Organizare ~i Functionare al Politiei Locale Moroeni. Dupa citirea proiectului de ditre secretarul
comunei, care a precizat ca se reactualizeaza acest Regulament, In urma Incadrarii cu personal a
Compartimentului de Politia Locala ~i se stabilesc atributii clare In domeniul ordinii publice, domeniu In
care toti politi~tii locali sunt atestati, dupa absolvirea cursurilor de 3 luni de la Bucure~ti, au avut loc
urmatoarele luari de cuvant:
Domnul viceprimar a propus 0 mai concreta delimitare a atributiilor sale ~i ale domnului primar In
ceea ce prive~te politi~tii locali.
Doamna Chitescu Maria Intreaba daca sunt dotati cu armament politi~tii locali, iar raspunsul a fost
unul negativ din partea domnului primar. De asemenea, doamna Chitescu observa ca politi~tii locali au
acum atributii clare, fapt ce 11ajuta pe domnul primar, care are ~i dumnealui atributii de reprezentare a
acestora, sa Ii foloseasca unde este nevoie.
Secretarul comunei spune ca toti politi~tii locali din Moroeni sunt acum deta~ati la politia
nationala, fiind coordonati de la Fieni, iar domnul primar, In baza noului Regulament, dupa trecerea
perioadei de criza, va trebui sa Incheie 0 conventie de colaborare In acest domeniu cu Politia Fieni, iar
politi~tii locali pot fi folosiuti apoi ~i la circulatie, Insotiti de un politist national, sau pot organiza patrule
mixte de ordine publica prin comuna.
Doamna Popa Oana - Petruta spune ca ~i la ~coala ar fi nevoie de dite un politist local, pe timpul
derularii activitatii de Invatamant.
Domnul viceprimar propune ca ace~tia sa fie specializati ~i pe protectia mediului pentru ca avem
multe cazuri de aruncare a gunoaielor In albia raului Ialomita, ~i pe marginea D.N. 71, pana spre Cota
1000.
Domnul Gheorghe Vasile Intreaba daca sunt prevazute fonduri In bugetul local pentru dotarea
acestora, iar domnul primar spune ca este prevazuta sum a de 10 mii lei, In acest an. De asemenea,
domnului primar i s-a sugerat sa trimita politi~tii locali in zona montana pentru ca cei care urca ilegal cu
animalele pe terenurile primariei sa fie sanctionati.
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 or. 20 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare ~i Functionare al Politiei Locale Morceni.
Urmatorul proiect supus dezbaterii a fost eel privind modificarea ~i completarea domeniului
public al Comunei Moroeni prin includerea unor bunuri imobile. Secretarul comunei a precizat ca este
yorba de doua drumuri care se vor include in patrimoniul public, iar domnul primar a oferit detalii
desprea acestea. Pentru ca nu au fost Intrebari, s-a citit proiectul de hotarare, s-au citit rapoartele de
avizare ~i a fost supus votului, fiind adoptat cu votul unanim al consilierilor locali ~i devenind Intrunind
unanimitatea hotararea or. 21 din 30 aprilie 2020 privind modificarea ~i completarea domeniului public al
Comunei Moroeni prin includerea unor bunuri imobile.
S-a trecut apoi la proiectul de hotarare privind aprobarea unar formulare necesare functionarii
Politiei Locale Moroeni. Nu au interpelari eu privire la acesta, dupa eitirea sa ~i a rapoartelor de avizare
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favorabile, fiind supus votului, a intrunit unanimitatea ~i a devenit hotararea nr. 22 din 30 aprilie 2020
privind aprobarea unor formulare necesare functioniirii Politiei Locale Moroeni.
La fel ca la proiectul anterior s-a intamplat ~i cu proiectul de hotarare privind aprobarea
actualizarii, pentru anul 2021, a oricarui impozit sau a oricarei taxe locale, care consta intr-o anum ita
suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, cu indicele de inflatie aferent anului
fiscal anterior, adoptandu-se in acest sens hotararea nr. 23 din 30 aprilie 2020.
A urmat proiect de hotarare privind reactualizarea bunurilor care fac parte din domeniul privat al
Comunei Moroeni aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni. Domnul primar a oferit
explicatiile necesare ~i a indicat unde se regasesc terenurile care sunt propuse a se introduce in
patrimoniul privat.
Doamna Popa Oana Petruta a cerut mai multe clarificari despre terenul din punctul "Gara - satul
Lunca", in suprafata de 254 m2, iar domnul primar a spune ca exista un litigiu intre doi vecini de pe acea
strada, unul reclamandu-I de pe celalalt ca depoziteaza materiale de constructii lara sa aiba dreptul pe
acest teren, iar pentru a aplana conflictul, prindem ca atare terenul in patrimoniul privat ~i il yom
concesiona sau inchiria, daca se dore~te sa se mai depoziteze ceva pe el. Niciun consilier local nu a mai
solicitat cuvantul, astfel di s-au citit rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, de catre secretarii
acestor comisii, rapoarte care au fost favorabile, dupa care domnul Moiceanu Gheorghe a supus votului
proiectul, iar acesta a fost aprobat de catre 12 consilieri locali, devenind astfel hotararea nr. 24 din 30
aprilie 2020 privind reactualizarea bunurilor care fac parte din domeniul privat al Comunei Moroeni
aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni. La acest proiect s-au abtinut de la vot
doamnele Popa Oana - Petruta ~i Chitescu Diana - Elena.
Al optulea proiect de hotarare analizat a fost cel privind aprobarea scoaterii creantelor debitorilor
declarati in stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmaribile din evidenta curenta ~i
trecerea lor intr-o evidenta separata pe baza procesului-verbal de constatare a insolvabilitatii. Secretarul
comunei, a spus ca este nevoie de 0 rectificare a numelui unuia dintre debitori, fata de proiectul de
hotarare, numele correct fiind "Iordan Ion" ~i nu "Iordan Constantin" Nu au fost solicitate clarificari cu
privire la acest proiect de hotarare, astfel ca dupa citirea rapoartelor de avizare favorabile ale comisiilor
de specialitate; a fost supus votului, eu rectificarea precizata, intrunind unanimitatea adoptandu-se astfel
hotararea nr. 24 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea scoaterii creantelor debitorilor declarati in stare de
insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmaribile din evidenta curenta ~i trecerea lor intr-o evidenta
separata pe baza procesului-verbal de constatare a insolvabilitatii.
A urmat la dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului
Urbanistic Zonal - "Statiunea Turistica Montana Padina - Pe~tera" ~i a Regulamentului aferent.
Secretarul comunei a explicat necesitatea initierii unui astfel de proiect. Dupa citirea proiectului de
hotarare, s-au citit ~i rapoartele de avizare favorabile din partea celor doua comisii care I-au analizat, iar
apoi proiectul a fost supus votului ~i a intrunit unanimitatea, adoptandu-se astfel hotararea nr. 26 din 30
aprilie 2020 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic Zonal - "Statiunea Turistica
Montana Pad ina - Pe~tera" ~i a Regulamentului aferent.
S-a trecut apoi la penultimul proiect al ordinei de zi privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli aprobat prin H.C.L. Moroeni nr. 12 din 18.02.2020 pe trimestrul 11- 2020. Doamna contabil a
precizat ca este yorba despre 0 sponsorizare, incheiata intre S.C. Wildland S.R.L., cu sediul in Bra~ov,
~oseaua Cristianului, nr. 12, judetul Bra~ov si Primaria Comunei Moroeni, inregistrata la institutia
noastra la nr. 3.332 din 6.03.2020, in valoare de 10.000 (zece mii euro), la cursu I de schimb valutar al
B.N.R. din data efectuarii platii, pentru achizitia de pubele ~i tomberoane pentru colectarea selectiva a
de~eurilor in vederea reciclarii ~i reutilizarii.
Domnul viceprimar spune ca avem deja un contract pentru colectarea selectiva a de~eurilor ~i
acest lucru chiar se intampla, primaria reclicand maculatura, dar ~i alte meteriale reutilizabile.
Domnul primar spune ca vor fi achizitionate tomberoane speciale, pe culori, pentru fiecare tip de
de~eu, amenajate in puncte de colectare in fiecare sat al comunei, incercand 0 modernizare ~i crearea unei
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practici de colectare selectiva in nlndul populatiei comunei, precum in marile ora~e care au implementat
acest sistem, iar astfel sa putem sa facem ~i economie la buget ~i sciidem costurile cotizatiilor anuale pe
care Ie platim in functie de cantitatea de de~euri colectatii, daca reu~im sa diminuam aceasta cantitate cu
cea de de~euri pe care 0 s-o colectam selectiv.
Domnul Nedelcu Nicolae spune ca nu se intrevede un beneficiu In ceea ce ne propunem prin acest
proiect, daca nu se Incheie un contract de preluare a de~eurilor cu un alt furnizor decat firma Eurogas,
care numai colectare selectiva nu se poate spune ca face.
Doamna Chitescu Maria citeaza din contractu I de sponsorizare ~i intreaba ce presupune sistemul
de verificare invocat ~i ce obiect de activitate are aceasta firma care of era banii.
Domnul primar spune ca va fi responsabilitatea primariei sa verifice daca de~eurile sunt colectate
selectiv iar, In acest sens, vor trebui sa fie montate tomberoanele in locurile un de exista cam ere de luat
vederi, pentru a se putea lua masurile necesare fata de cei care nu respecta colectarea selectiva. Domnul
primar spune ca firma este proprietara a circa 2 mii de hectare de padure In comuna Moroeni.
Doamna Chitescu Diana - Elena Intreabii care este interesul acestei firme pentru oferirea acestui
sprijin, iar domnul primar spune ca firma doar urmare~te sa ajute localitatile un de detine suprafete de
paduri, doamna Chitescu spunand ca daca se urmare~te doar binele comunitatii din Moroeni, este
binevenit sprijinul financiar.
Nu au fost solicitate alte c1arificiiri, 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", devenind hotararea nr. 27 din 30 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli aprobat prin H.C.L. Moroeni nr. 12 din 18.02.2020 pe trimestrul 11-2020.
Ultimul proiect de hotiirare aflat pe ordinea de zi, cel privind aprobarea retelei ~colare din comuna
Moroeni, judetul Dambovita, 'pentru anul ~colar 2020 - 2021, nu a necesitat alte c1arificiiri, astfel ca dupa
ce s-au Indeplinit forma~itatile, ca ~i la precedentele,
a fost supus votului ~i a intrunit unanimitea
adoptandu-se astfel hotararea nr. 28 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea retelei ~colare din com una
Moroeni, j udetul Dambovita, pentru anul ~colar 2020 - 2021.
La punctul al treilea al ordinei de zi - probleme diverse, au fost urmatoarele discutii:
Domnul primar a spus ca trebuie sa puna In discutie demolarea corpului de clad ire al ~colii
dinspre strada Pietei, avand In vedere 0 solicitare a constructorului In acest sens, propunand 0 Intalnire cu
conducerea institutiei de Invatiimant ~i cu cea din partea firmei constructoare. De asemenea, domnul
primar a precizat ca a purtat 0 discutie cu reprezentantii firmei constructoare care I-au asigurat ca vor
continua lucrarile Intr-un ritm sustinut, iar in luna septembrie vor sa finalizeze corpul nou de clad ire,
Inclusiv cu acoperi~, astfellncat pe timpul iernii sa poata lucra In interiorul c1iidirii, sperand ca guvernul
sa aloce fond uri prin PNDL, pentru ca firma nu poate sa suporte costuri mai mari de circa 15 miliarde de
lei vechi, tara decontarea lucrarilor deja efectuate.
Doamna Popa Gana Petruta spune ca trebuie stabilita solutia pentru Inceperea anului ~colar din
luna septembrie, iar domnul primar sa Ie explice piirintilor solutiile propuse.
Domnul Moiceanu Gheo,rghe i1lntreaba dpe domnul primar daca are semnale ca se vor aloca bani
prin PNDL, In conditiile actualei pandemii ~i crizei financiare care se preconizeaza.
Domnul primar crede ca pe masura ce se vor depune facturi spre decontare, ele se vor onora de
catre Ministerul Dezvoltiirii. De asemenea, domnul primar propune solutii privind amenajarea salilor de
c1asa fie la griidinitii, In doua schimburi, cu montarea unor toalete ecologice, fie la caminul cultural,
precizand ca In ziua de marti va avea 0 Intalnire cu reprezentantii constructorului, dar ~i cu arhiteqi ~i alte
persoane In privinta modalitatilor de amenajare a locului unde se vor desI~ura
cursurile din luna
septembrie.
Doamna Popa Gana Petruta Intreaba daca se va term ina constructia la corpul nou de clad ire, de ce
nu se amenajeaza salile de clasa din acel corp, iar domnul primar spune ca in ziua de marti va discuta ~i
acest aspect, care este putin probabil pentru ca nu se pot face racordarile la utilitati a~a rapid catre doar
acel corp de c1iidire.
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Domnul primar propune domnilor consilieri locali sa-i coopeteze, prin rotatie, in comisii de
receptie partiale la obiectivele de investitii in derulare, pe langa functionarii primariei cu atributii in acest
sens, pentru a avea cuno~tinta de stadiullucrarilor ~i a semna situatiile de lucrari.
Domnul viceprimar spune ca nu vede care consilier local i~i va asuma aceasta responsabilitate ~i
care este temeiul legal pentru aceasta cooptare a consilierilor locali in comisiile de receptie partiale,
avand in vedere ca dirigintele de ~antier are aceasta obligatie, impreuna cu functionarii din domeniu care
trebuie sa urmareasca stadiullucrarilor, precizand ca nu exista, din partea consilierilor locali, posibilitatea
sa descopere daca firma constructoare a respectat cantitatile de materiale sau calitatea acestora, in
conformitate cu prevederile contractu ale, dupa ce s-au facut lucrarile ~i sa-~i asume prin semnatura ceea
ce s-a executat deja.
Domnul Moiceanu Gheorghe - 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.

SECRETAR
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