
JUDETUL DA.MBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 30 ianuarie 2020, la ~edinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Moroeni

Sedinta a fost convocata in conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, prin dispozitia Primarului Comunei
Moroeni ill. 48 din 23 ianuarie 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 desta~oara legal in
prezenta majoritatii consilierilor locali in functie, tac~e de catre secretarul comunei, domnul primar cite~te
urmatoarea ordine de zi:

1. Citirea ~i aprobarea proceselor verbale al ~edintelor anterioare din data de 17 din 23 decembrie
20 19 ~idin 8 ianuarie 2020;

2. Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:
I)-proiect de hotarare privind pentru aprobarea obligativitatii de a depune certificat fiscalIa toate

contractele incheiate cu Primaria Moroeni;
2)-proiect de hotarare pentru aprobarea salariilor de baza ~i a coeficientilor de ierarhizare ai

functionarilor publici ~i ai personalului contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului
Comunei Moroeni, judetul Dambovita, incepand cu luna ianaurie 2020;

3)-proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea domeniului public al Comunei Moroeni
prin includerea unor bunuri imobile;

4)-proiect de hotarare privind stabilirea modului de intocmire a registrului agricol la nivelul UAT
Moroeni;

5)-proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unei conventii intre Consiliul Local al Comunei
Moroeni ~i Consiliul Judetean Dambovita in vederea dezvoltarii durabile a statiunii de interes national zona
Padina - Pe~tera din comuna Moroeni;

6)-proiect de hotarare privind reactualizarea bunurilor care fac parte din domeniul privat al Comunei
Moroeni af1ate in administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni;

7)-proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor cu privire la executia bugetului local de
venituri ~i cheltuieli pe trimestrul IV - 2019;

3. Raport de activitate al ~efului S.V.S.U. Moroeni - Ioana Andreoiu, pe anu12019;
4. Raport de activitate al Compartimentului Registru agricol, pe anul 2019;
5. 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 primar
a dat cuvantul pre~edintelui de ~edinta - domnul viceprimar Leotescu Florian, pentru conducerea lucrarilor,
nu inainte de a informa Consiliul ca la ora 17,00 are programata 0 ~edinta la Caminul cultural, impreuna cu
reprezentantii din consiliul de administratie al institutiei de invatamant din comuna ~i parinti, pentru a
explica proiectele ce urmeaza a incepe la ~coala, la gradinita, precum ~i in ceea ce prive~te sala de sport,
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sperand ca ~edinta de consiliu sa se deruleze Intr-un ritm mai alert, pentru a ajunge la timp ~i la cealalta
Intrunire. ~

Domnul viceprimar a Inceput cu primul punct al ordinei de zi ~i a dat cuvantul secretarului comunei
pentru citirea procesului verbal al ~edintei ordinare din 17 decembrie 2019. Dupa citirea sa, procesul verbal
a fost supus votului ~i a fost aprobat de catre toti consilierii prezenti, fiira nicio modificare. A fost citit apoi
procesul verbal al ~edintei extraordinare, GU convocare de Indata, din 23 decembrie 2019. ~i acesta a fost
aprobat fiira obiectiuni de catre toti consilierii locali. Ultimul proces verbal citit de secretarul comunei a fost
cel privind ~edinta extraordinara, cu convocare de Indata, din 8 ianuarie 2020. Dupa citire a fost supus
votului ~i aprobat cu unanimitate de voturi, fiira sa fie necesare alte modificari sau completari.

Domnul viceprimar 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 obligativitatii de a depune certificat
fiscalia toate contractele Incheiate cu Primiiria Moroeni. Domnul viceprimar a Intrebat consilierii locali
dadi este nevoie sa vina un reprezentant de la Compartimentul Taxe ~i impozile locale in ~edinta, dar
raspunsul Consiliului a fost unul negativ, nefiind nevoie de alte clarificari. Toate detaliile cu privire la acest
proiect le-a oferit secretarul comunei, care a dat citire proiectului de hotarare. Au fost enuntate apoi avizele
favorabile din partea Comisiilor Juridica ~i Economica, prin intermediul secretarilor acestor comisii. A fost
supus votului proiectul de hotarare In forma initiala <!'~iacesta a Intrunit unanimitatea adoptandu-se astfel
hotiirarea Dr. 3 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea obligativitatii de a depune certificat fiscalia toate
contractele Incheiate cu Primaria Moroeni.

Al doilea proiect de hotarare analizat a fost cel privind aprobarea salariilor de baza ~i a coeficientilor
de ierarhizare ai functionarilor publici ~i ai personalului contractual din cadrul aparatului propriu de
specialitate al Primarului Comunei Moroeni, judetul Dambovita, Incepand cu luna ianaurie 2020. Secretarul
comunei a cit it proiectul de hotiirare dupa care au urmat dezbaterile:

Au existat intrebiiri cu privire la schimbarea coeficientilor de salarizare, secreatarul precizand ca nu
s-au schimbat, avand loc doar 0 indexare a acestora cu procentul rezultat din cre~terea salariului de baza
minim brut pe tara garantat In plata, conform prevederilor HG Dr. 935/2019. Secretarul spune ca singurele
salarii care nu au crescut fata de anul trecut sunt ale primarului ~i viceprimarului, conform prevederilor
Ordonantei de urgenta Dr. 1/2020, care afecteaza implicit ~i cre~terea indemnizatiilor consilierilor locali. De
asemenea, precizeaza ca nu a fost majorat nici salariul secretarului comunei.

Doamna Chitescu Diana Elena intreaba la ce se refera sintagma "introducerea mai multor functii,
chiar daca nu toate acestea vor fi ocupate ~i implicit stabilirea salariilor de baza ~i a coeficientilor pentru
acestea", din referatul de specialitate care a Insotit proiectul de hotarare. A raspuns secretarul comunei, care
a precizat ca, in mod normal, printr-o astfel de hotarare, trebuia sa se stabileasca coeficientii de ierarhizare ~i
implicit salariile de baza, pentru toata gama de functii pub lice ~i functii contractuale de la 0 primarie ~i nu
doar pentru cele existente in ~tatul de functii al Primariei Moroeni, cum s-a intamplat pana acum. Astfel,
avand In vedere ca este posibil sa se vacanteze unele functii In cursuI anului, prin pensionarea unor
functionari, sau prin plecarea unora, se poate decide In Consiliu, ca pentru functia ramasa vacanta, In cazul
In care se va scoate la concurs, sa se schimbe Incadrarea, spre exemplificare, din "referent - gradul
profesional superior", care presupune 0 vechime de minim 9 ani, in "referent - gradul profesional debutant",
care nu presupune existenta vechimii in munca pentru a participa la concurs. Secretarul spune ca acesta a
fost motivul pentru care au fost introdu~i coeficienti de ierarhizare ~i implicit s-au stabilit salariile de baza,
pentru funqiile de referent - grad profesional principal, referent - grad profesional asistent ~i- referent grad
profesional - debutant, de~i nu avem In ~tatul de functii personal incadrat pe aceste tipuri de functii. Aceasta
modificare, fata de hotararea din anul 2019, nu este de natura a aduce schimbari In ceea ce prive~te bugetul
de personal pentru anulin curs, preciziind ca ar fi trebuit introdu~i astfel de coeficienti ~ipentru categoria de
functii care presupune absolvirea studiilor universitare de scurta durata, dar aceasta categorie de functii este
mai putin utilizata la primarii, ea fiind previizuta in special la consilii judetene, care au incadrate persoane
cu studii de subingineri, in diferite structuri, cu caracter mai tehnic. Doamna Chitescu Diana Elena a spus ca
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explicatia ofertia de secretarul comunei este plauzibila, dar formularea din raportul de specialitate rfunane
cel putin neclara.

Doamna Chitescu Maria intreaba unde se regasesc salariile politi~tilor locali in acest proiect, iar
secretarul spune ca ele se regasesc la categoria de functionari publici cu studii superioare (consilier,
inspector, etc) debutanti, ei fiind incadrati pe aceasta grila, in functie de vechimea detinuta de fiecare, pana
la ca~tigarea concursului, pe baza hotararij de salarizare de anul trecut, inca din luna martie, cand au fost
numiti in functie.

Domnul Moiceanu Gheorghe intreab8. daca este posibil, ca pentru politi~tii locali de la primarie, sa
fie virate sume pentru plata salariilor din partea ministerului de interne, iar raspunsul a fost unul negativ,
atat din partea secretarului cat ~ia domnului primar.

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 fif. 4 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea salariilor de baza ~i a
coeficientilor de ierarhizare ai functionarilor publici ~i ai personalului contractual din cadrul aparatului
propriu de specialitate al Primarului Comunei Moroeni, judetul Dambovita, incepand cu luna ianaurie 2020.

Al treilea proiect de hotarare lansat in dezbatere a fost cel privind modificarea ~i completarea
domeniului public al Comunei Moroeni prin includerea unor bunuri imobile. Dupa citirea proiectului de
catre secretarul comunei ~i explicarea modului cum se aproba hotararile privind patrimoniul public, conform
Codului administrativ, au avut loc urmatoarele luari de cuvant:

Domnul Moiceanu Gheorghe spune ca in lista canalelor care se introduc in patrimoniul public nu se
regasesc canalele importante din comuna cum ar fi Ru~etu, care, in stadiul in care este acum, in cazul unor
ploi abundente la primavara, sau la vara, ar putea prodyce adevarate dezastre.

Domnul primar spune ca acest canal se regase~te in patrimoniul Romsilva ~i daca dorim sa-I
preluam, avem 0 hotarare de guvern la dispozitie, care ne permite sa facem transferul gratis, dar dupa aceea
cum putem sa-I intretinem, pentru ca el se intinde din satul Muscel pana la varsare in raul Ialomita, nu doar
partea care se vede prin spatele pietei ~i al ~colii.

Domnul Moiceanu Gheorghe ii solicita domnului primar sa faca adrese catre cei de la Ocolul Silvic
Pucioasa, la care sa ata~eze poze cu starea deplorabila a canalului ~i sa Ii se aduca la cuno~tinta, cat de des
se poate, ca daca nu intervin ~i nu aloca fonduri pentru reparatia sa, se pot produce adevarate dezastre in caz
de inundatii, ~i i~i vor asuma foarte multe riscuri.

Domnul primar spune ca va face asta ziua urmatoare, insarcinandu-I pe domnul consilier personal -
Gurgu Constantin cu realizarea pozelor ~i redactarea adresei catre Ocolul Silvic Pucioasa, dar acest lucru nu
va constitui 0 garantie, ca se vor prevede fonduri pentru reabilitarea canalului, din partea celor de la
Romsilva.

Doamna Chitescu Maria spune ca trebuie sa gasim 0 cale sa-i constrangem cumva pe cei de la
Romsilva sa prevada fonduri, macar pentru acest canal din centrul comunei, precizand ca a suportat personal
dezastrul produs in urma revarsarii acestui canal, cu cativa ani in urma, cand gospodaria i-a fost gray
afectata. Doamna Chitescu ii cere domnului primal:, a fie insistent in aceasta privinta pana va primi un
raspuns favorabil.

Domnul Andreoiu Dumitru spune ca daca yom prelua acest canal, trebuie sa preluam ~i barajele sau
ruperile de torenti care sunt amenajate pe acest canal, inca de la formarea sa din satul Muscel ~i sa asiguram
fonduri pentru intretinerea sa.

Doamna Popa Oana Petruta spune ca trebuie sa stabilim 0 lista de prioritati pentru anul in curs, mai
ales ca trebuie sa aprobam bugetulluna viitoare.

Domnul Moiceanu Gheorghe spune ca sunt strazi in comuna Moroeni pe unde nu poate intra 0

ma~ina de pompieri ~i trebuie sa montam hidranti pe toate aceste strazi, aceasta fiind una dintre prioritati1e
de care trebuie sa tinem cont cand yom discuta bugetul.

Domnul viceprimar spune ca lista de prioritati se va regasi in proiectul de buget, dupa ce vor avea
loc discutii.
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Doamna Chitescu Diana Elena spune ca bugetul ar trebui inainte sa fie discutat cu toti consilierii
locali ~i trebuie sa se tina cont, la aprobarea sa, de toate propunerile Ia.cute.

Domnul viceprimar spune ca in fiecare an a avut loc cate 0 ~edinta comuna a comisiilor de
specialitate cu 0 zi inaintea dezbaterii proiectului de buget in ~edinta de consiliu, intreband daca mai sunt
inscrieri la cuvant cu privire la proiectul aflat in dezbatere.

Niciun consilier local nu a mai ~olicitat cuvantul, astfel ca s-au citit rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, de catre secretarii acestor comisii, rapoarte care au fost favorabile, dupa care
domnul viceprimar a supus votului proiectul, iar acesta a fost aprobat de catre toti consilierii locali,
devenind astfel hotararea nr. 5 din 30 ianuarie 2020 privind modificarea ~i completarea domeniului public al
Comunei Moroeni prin includerea unor bunuri imobile.

Al patrulea proiect de hotarare analizat a fost c I privind stabilirea modului de intocmire a registrului
agricol la nivelul VAT Moroeni. Secretarul comunei, dupa citirea proiectului, a spus care este motivul
principal pentru care se supune dezbaterii acest proiect de hoHirare, ~i anume mentinerea, cel putin pentru
registrul agricol din perioada 2020 - 2024, ~i a formei letrice, pe langa cea in format electronic, care, dupa
reactualizarile ~i operarea tuturor mentiunilor Ia.cute in anul 2019, va fi operational. 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, in forma initiala ~i a intrunit unanimitatea adoptandu-se astfel
hotararea nr. 6 din 30 ianuarie 2020 privind stabilirea modului de intocmire a registrului agricol la nivelul
VAT Moroeni.

A urmat la dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii unei conventii intre Consiliul
Local al Comunei Moroeni ~i Consiliul Judetean Dambovita in vederea dezvoltarii durabile a statiunii de
interes national zona Padina - Pe~tera din comuna Moroeni. Secretarul comunei ~i-a expus punctul de
vedere cu privire la solicitarea facuta de catre Consiliul Judetean Dambovita in rapotrul sau de specialitate,
la fel ~i domnul primar, aratand ca aceasta conventie ofera un plus de siguranta documentatiilor de
urbanism, fiind analizate de mai multe persoane, dar raspunderea ramane a primarului pentru tot se
semneaza la aceasta instituitie.

Consilierii locali au spus ca impart~esc punctul' de vedere al secretarului comunei in privinta acestui
proiect de hotarare ~i ca atare conventia, daca se va incheia, conform propunerii Ia.cuta de Comuna Moroeni,
va avea ca principal punct reactualizarea planului urbanistic zonal din "Padina - Pe~tera". Dupa citirea
proiectului de hotarare ~i a anexei la aceasta, in forma propusa de Comuna Moroeni, care difera de cea
aprobata de Consiliul Judetean Dambovita, 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 12 voturi "pentru" ~i 2
"abtineri" - Popa Oana Petruta ~i Chitescu Diana Elena, adoptandu-se astfel hotararea nr. 7 din 30 ianuarie
2020 privind aprobarea incheierii unei conventii intre Consiliul Local al Comunei Moroeni ~i Consiliul
Judetean Dambovita in vederea dezvoltarii durabile a statiunii de interes national zona Padina - Pe~tera din
comuna Moroeni.

S-a trecut apoi la proiectul de hotarare privind reactualizarea bunurilor care fac parte din domeniul
privat al Comunei Moroeni aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni. In calitate de
initiator, domnul primar a explicat in ce constau modificarile aduse patrimoniului privat al comunei, iar
secretarul a argumentat, din punct de vedere legal, aceaste modificari. Nu au fost solicitate clarificari,
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 13 voturi "pentru" ~i0 "abtinere" - Popa Oana Petruta, devenind
hotararea nr. 8 din 30 ianuarie 2020 privind reactualIzarea bunurilor care fac parte din domeniul privat al
Comunei Moroeni aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni.

Pentru ultimul proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi, cel privind aprobarea indicatorilor cu privire
la executia bugetului local de venituri ~i cheltuieli pe trimestrul IV - 2019, a fost invitata doamna contabil
Gisle Marinoiu. Doamna contabil a citit proiectul de hotarare ~i apoi is-au adresat mai multe intrebari. A
fost intrebata care este procentul de incasare a veniturilor ~i a raspuns ca, pe anul in curs, procentul este de
99,94%, iar coroborat cu anii anteriori este de 39,39%. De asemenea, a fost intrebata care este ponderea
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cheltuielilor de personal in totalul cheltuielilor, iar doamna contabil a spus ca aceasta se situeaza la un
proecent de 31%. Nu au fost interventii cu privire la acest proiect, astfel ca dupa citirea rapoartelor de
avizare favorabile din partea comisiilor de specialitate care I-au analizat, aceasta a fost supus votului ~i
adoptat cu unanimitate de voturi, devenind hotararea nr. 9 din 30 ianuarie 2020, privind aprobarea
indicatorilor cu privire la executia bugetului local de venituri ~icheltuieli pe trimestrul IV - 2019.

Tinand cont ca s-a epuizat punctul Slldoilea al ordinei de zi, domnul viceprimar a solicitat amanarea
punctelor nr. 3 ~i nr. 4 de pe ordinea de zi - prezentarea rapoartelor de activitate ale ~efului S.V.S.U.
Moroeni ~i ale Compartimentului agricol, pe anul 2019, deoarece domnul primar ~i ceilalti consilieri care
fac parte ~i din consiliul de administratie al ~colii, trebuie sa se prezinte la ~edinta programata la Caminul
Cultural. Propunerea domnului viceprimar a intrunit unanimitatea, astfel ca s-a trecut la ultimul punct al
ordinei de zi - probleme diverse.

Avand in vedere ca doamnei contabil i s-a solicitat intr-una dintre ~edintele anterioare sa prezinte 0

situatie privind investitiile aflate in curs de derulare pe parcursul anului 2019, doamna Gisle Marinoiu a
inmanat fiecarui consilier local un tabel cu lista investitiilor, sumele aferente fiecarei investitii contractate,
sumele achitate pentru acestea, defalcat pe buget local~~ialte organisme (prin PNDL, AFIR, etc.), precum ~i
sumele ramase de achitat, defalcat pe buget local ~i alte organisme. Dupa ce a fost prezentata situatia, au
urmat mai multe intrebari asdresate domnului primar:

-doamna Chitescu Diana Elena, a intrebat care este situatia lucrarilor la podul din Glava. Domnul
primar a spus ca firma de constructii intreaba dad sunt fonduri prevazute pentru aceasta investitie in buget,
iar domnul primar Ie spune ca trebuie sa reinceapa constructia pentru ca au de respectat un termen iar
vremea a fost prielnica pentru construit, iar bani mai sunt de achitat prin PNDL.

-doamna Popa Oana Petruta intreaba daca se vor incepe lucrarile la ~coala, se va incheia vreodata
aceasta investitie masiva, acela~i lucru fiind valabil ~ipentru sala de sport ~i gradinta. Domnul primar spune
ca la sala de sport s-au mai Ia.cut lucrari de circa 400 mii lei, urmand sa prevedem bani in buget pentru
acestea, iar la investitia de la ~coala se va incepe cu noul corp de cladire, lara a fi afectat procesul de
invatamant, avand la dispozitie deocamdata fonduri prin PNDL pentru aceasta investitie. in ceea ce prive~te
gradinita, se va scoate la licitatie saptamana viitoare executia lucrarii, avand deja in conturi virata suma de
1.050 mii lei de la AFIR, pentru acest obiectiv.

-domnul Gheorghe Moiceanu intreaba daca s-a obtinut imprumutul pentru sala de sport ~i daca crede
domnul primar ca procesul de invatamant nu va fi afectat la ~coala avand in vedere ca sunt doua ~antiere
simultan in desIa.~urare, in curtea ~colii. Domnul primar spune ca solicitarea pentru imprumut se afla la
ministerul de finante pentru analiza, iar in privinta afectarii procesului de invatamant spune ca ordinele de
incepere a lucrarilor pentru ~coala urmeaza sa se dea, cel mai probabil, la ~far~itul acestui an ~colar.

Domnul Gheorghe Vasile solicita sanctionarea celor care depoziteaza materiale de constructii pe
domeniul public in dreptul proprietatilor lor.

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.

PRE~EDINTE DE ~EDINTA,
Leotescu Flor'

SECRETAR
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