
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

                                          CONSILIUL LOCAL AL
                                   COMUNEI   VALEA DOFTANEI

      PROCES VERBAL,

Incheiat astăzi,06.02.2012, de către secretarul comunei Valea Doftanei, Vasile 
Piele, în şedinţa publică ordinară a Consiliului Local Valea Doftanei, convocată de 
Primarul comunei, dl. Mosor Gheorghe, prin Dispoziţia nr. 17   din 02.02.2012  .

Secretarul comunei Valea Doftanei face apelul nominal, rezultând că la 
şedinţă participă  11   consilieri din totalul de 15 .Lipsesc dnii Lucian Vileford Costea 
Ionaş Cîrstea,Adrian Herie  si Dănuţ Muşat .

Participă şi angajaţi din cadrul Primăriei Valea Doftanei şi cetăţeni interesaţi.
Dl. Tocitu Aurelian, preşedintele de vârstă al consiliului local deschide şedinţa 

şi constatând că aceasta este legal constituită,anunţă că  preşedintele de şedinţă 
conform celor stabilite de consiliul local este dl.Vasile Bâtu.

Dl Preşedinte preia lucrările şedinţei si   supune spre aprobare  ordinea de zi
,astfel:

1.Proiect de  hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Valea 
Doftanei pe anul 2012

2.Proiect de hotarire cu privire la utilizarea excedentului bugetar al anului 
2011,rezultat la încheierea exerciţiului bugetar.

Dl Preşedinte propune şi analizarea unor aspecte neplăcute sesizate de unii 
locuitori din localitate .

Astfel prezentată ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi.

Dl Preşedinte începe prezentarea proiectului de hotărâre,nu înainte să 
precizeze că acesta a trecut prin toate comisiile de specialitate ale consiliului local şi 
are certitudine că la sfârşitul şedinţei bugetul aprobat să fie cel ce va satisface 
nevoile locale.

Dl Valdimir Cojocaru propune ca pentru operativitate să se supună la vot la 
fiecare capitol amendamentele formulate.

La capitolul Venituri niciuna dintre comisii nu a faăcut amendamente şi niciun 
consilier nu are în mod independent un amendament de făcut.

Dl Preşedinte face procedura de supunere spre aprobarea a acestui capitol , 
iar acesta este aprobat cu unanimitate de voturi.

În continuare se trece la discuţia pe  capitole a secţiunii privind cheltuielile 
prevăzute de proiectul de hotărâre ale bugetului local pe anul 2012.

Cheltuielile privind funcţionarea autorităţilor publice

Capitolul A.-Cheltuieli cu autortităţile publice şi acţiuni externe.

Comisia nr.1 propune diminuarea acestora cu suma de 20 000 lei.Propunerea 
făcută este supusă la vot de dl.Preşedinte şi aceasta este aprobată cu unanimitate 
de voturi.Fiind singurul amendament dl.Preşedinte supune spre aprobare capitolul A- 
Cheltuieli cu autorităţile publice şi acţiuni externe,iar acesta este aprobat cu 
unaimitate de voturi.La vot a participat şi dl Adrian Herie.
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Capitolul B-Cheltuieli cu Serviciul Public  Local de Evidenţa Populaţiei.Nu s-
au făcut amendamente la acest capitol aşa că dl.Preşedinte îl supune spre aprobare, 
fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Capitolul C-Fond Rezervă- nu are amendamente şi supus la vot este aprobat 
cu unanimitate de voturi.

Capitolul D-Ordine publică şi siguranţă naţională.Comisia nr. 1 propune ca 
amendament diminuarea cheltuielilor cu suma de 8000 lei de la bunuri şi 
servicii,restul rămânând ca în proiectul de hotărâre.Fiind singurul amendament dl 
Preşedinte dupune aprobării acest capitol cu amendamentul făcut,întrunindu-se 
unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi.

Capitolul D1 -Serviciul Voluntar Local de situaţii de Urgenţă.La acest capitol 
nu s-au depus amendamente,iar supus la vot este aprobat cu unanimitate de voturi.

Capitolul E-Cheltuieli cu învăţământul preuniversitar de stat.La acest capitol 
comisia nr.1 are propunerea de a se suplimenta cheltuielile pentru bunuri şi servicii 
cu suma de 20 000 lei.Dl Preşedinte constată că nu mai sunt şi alte amendamente, 
aşa că îl supune pe acesta la vot ,înregistrâdu-se unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi.Dl Preşedinte supune aprobării acest capitol aşa cum a fost modificat cu 
amendamentul aprobat şi acesta întruneşte unanimitatea voturilor.

Capitolul F-Cultură,recreere,religie.

La acest capitol comisia nr.1 propune o majorare a cheltuielilor la suma de 50 
000 lei. Ca o condiţie a stimulării activităţii în aceste sectoare ale vieţii 
sociale,comisia propune ca factorii interesaţi să-şi stabilească  unele criterii de 
performanţă,prin referate sau proiecte şi în funcţie de atingerea nivelului stabilit prin 
aceste criterii consiliul local să aprobe utilizarea  sumelor destinate funcţionării.

Dl Preşedinte supune aprobării propunerea de modificare făcută de comisia 
nr.1,iar acest capitol este aprobat cu  unanimitate de voturi.

Capitolul G-Asistenţă socială nu are amendament depus,aşa că dl Preşedinte 
îl supune aprobării aşa cum a fost fundamentat în proiectul de buget şi este aprobat 
cu unanimitate de voturi.

Capitolul H-Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică nu are depus niciun 
amendament,iar dl Preşedinte solicită consiliului să-şi exprime votul,vot unanim al 
consilierilor prezenţi în şedinţă.

Capitolul I –Protecţia mediului este aprobat cu uanimitate de voturi.

Capitolul J- Transporturi. Comisia nr.1 arată că prin amendamentele făcute 
până acum mai sunt nedistribuite sumele de 8000 lei şi respectiv  11940 lei  faţă de 
proiectul de hotărâre,sume pe care propune să fie distribuite către acest capitol, 
suma totală a cheltuielilor ridicâdu-se la 59940 lei.

Dl Preşedinte supune aprobării această propunere,iar aceasta este aprobată 
cu unanimitate de voturi.

Capitolul K-Vărsăminte pentru secţiunea de dezvoltare în sumă de 738 000 
lei este aprobată cu unanimitate de voturi.
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Cheltuieli  pentru secţiunea de dezvoltare.

Suma destinată secţiunii de dezvoltare este de 738 000 lei.

Pentru cheltuielile cu administraţia publică,din partea comisiei nr.1 se solicită 
diminuarea cheltuielilor cu suma de 8000 de la obiectivul  -modernizare sediu 
primărie Teşila,iar dl viceprimar Daniel Savu solicită la acest capitol suplimentarea cu 
20 000 lei pentru modernizarea (vopsiri şi reabiltare termică a sediului secundar al 
primăriei din satul Trăisteni)

Fiind singurele amendamente dl Preşedinte le supune aprobării,iar votul 
exprimat este unanim.

Pentru serviciul de dezvoltare publică,din partea comisiei nr.1 vine următorul 
amendament-sumele prevăzute la branşările la apa potabilă să se reducă la 
jumătate,iar suma rezultată cumulată cu suma de 43 000 lei rămaşi de la PT trotuare 
şi cei 8000 lei rămaşi de la modernizare primărie Teşila să se creeze un nou capitol 
de cheltuieli pentru reabilitarea captărilor de apă potabilă în satul Teşila.

Acesta fiind unicul amendament ,dl Preşedinte îl supune spre aprobare ,iar 
acesta este aprobat cu unanimitate de voturi.

După aprobarea amendamentului dl Preşedinte supune aprobări întreg 
bugetul serviciului de dezvoltare publică,iar acesta este aprobat cu unanimitate de 
voturi.

Capitolul drumuri comunale nu are depus amendamente,cu excepţia celui 
anterior,care a desfiinţat cheltuielile pentru PT trotuare,iar supus aprobării consiliului 
local este validat cu unanimitate de voturi.

În continuare se supune aprobării proiectul bugetului pe anul 2012 al 
serviciului Public de Alimentare cu Apă,Canalizare şi Salubrizare al consiliului 
local.Având în vedere că nu s-a depus niciun amendament dl Preşedinte îl supune la 
vot ,iar acesta este aprobat cu unanimitate.

Bugetul local al activităţilor autofinanţate din învăţământul preuniversitar de 
stat din comuna Valea Doftanei este la fel supus la vot şi aprobat cu unanimitate de 
voturi.

Având în vedere că s-a aprobat pe capitole întreg  proiectul de hotărâre,cu 
amendamentele aduse,dl Preşedinte supune spre aprobare  bugetul local al comunei 
Valea Doftanei pe anul 2012 în întregul său, iar votul consiliului local este unanim.

La punctul 2 al ordinii de zi- Proiect de hotarire cu privire la utilizarea 
excedentului bugetar al anului 2011,rezultat la încheierea exerciţiului bugetar,dl 
Preşedinte dă cuvântul dlui Gheorghe Mosor,primarul comunei spre a prezenta 
proiectul de hotărâre.

După scurta prezentare ,dl Preşedinte îl supune la vot,iar acesta este aprobat 
cu unanimitate de voturi.

În continuare dl Preşedinte arată că la această şedinţă au participat şi cetăţeni 
pe care îi interesează şi alte aspecte din comună,în afara celor de pe ordinea de zi şi 
doreşte ca acestea să fie discutate acum în prezenţa lor,iar una dintre cele mai 
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importante este aceea a alimentării cu apă potabilă în unele sectoare din satul 
Teşila.

În scopul ameliorării situaţiei aceşti locuitori solicită sprijinul autorităţii locale 
spre a se elimina deficienţele în alimentarea cu apă.Printre solicitările acestora se 
conturează ideea prelungirii conductei de alimentare cu apă pe o lungime de 
aprox.200 m şi captarea apei direct din pârâul Florei,pentru a se suplimenta 
alimentarea cu apă(cel puţin menajeră),spre a se rezolva necesarul pentru animale şi 
nevoile menajere.

Dl preşedinte arată că sunt mai multe sectoare  în care trebuie intervenit,iar 
primăria trebuie să gasescă soluţia.

Dl Primar ,la propunerea făcută de a se prelungi conducta de alimentare,are o 
rezervă,întrucât a încercat o astfel de variantă la o altă captare,dar din cauza gerului 
conducta a îngheţat,fiindcă în această perioadă nu se pot efectua lucrări de 
îngropare a conductei.Pentru sectorul Lunca,dl Primar arată că alimentarea cu apă 
suferă datorită debitului mic al  capării din Vornicu,generat de seceta prelungită a 
anului 2011.Spre a se rezolva parţial problema ,dl primar propune dlui Nicuşor Mosor 
să întocmescă un grafic alternativ de alimentare cu apă ,grafic întocmit de comun 
acord cu locuitorii şi comunicat în toate sectoarele.Astfel se va rezolva cât de cât 
situaţia până în primăvară când se vor mai face alte lucrări,care să prevină astfel de 
situaţii în viitor.

De comun acord cu dl Nicuşor Mosor  se stabileşte ca începând cu data de 
07.02.2012,apa potabilă se va furniza după un program care să încerce rezolvarea 
parţială a situaţiei.

Dl Primar arată că o astfel de situaţie  se regăseşte şi în satul Trăisteni , a fost 
sesizat de dl Tocitu Iulian,dar în zilele următoare va încerca să rezolve problema şi 
acolo.

Având în vedere faptul că ordinea de zi s-a epuizat, dl Preşedinte declară 
lucrările şedinţei închise.

Preşedinte de Şedintă,
              Vasile Bâtu

Contrasemneaza
Secretar,

                                        Vasile Piele
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