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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

                                          CONSILIUL LOCAL AL 
                                   COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
 
          PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi,08.08.2012, de către secretarul comunei Valea Doftanei, Vasile  
Piele, în şedinţa ordinară a  Consiliului Local Valea Doftanei,convocată de Primarul 
comunei Valea Doftanei,cu dispoziţia nr.291  din 01. 08.2012    . 
 Secretarul comunei Valea Doftanei face apelul nominal, rezultând că la 
şedinţă participă  13   consilieri din totalul de 15 ,lipsind dnii Crinu Oseacă şi Lionel-
Florin Tăleanu. 
 La şedinţă participă şi 2 cetăţeni ai localităţii,precum şi dna Maria Rîjnoveanu-
şef birou economico-financiar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Valea Doftanei. 
 Preşedintele de vârstă al consiliului local, dl Daniel Savu deschide şedinţa şi 
constatând că aceasta este legal constituită, anunţă că  preşedinte de şedinţă aşa 
cum s-a stabilit ordinea în şedinţa extraordinară din data de 13.07.2012 este dl 
 Pavel Bărboi. 
 Dl Pavel Bărboi odată cu preluarea funcţiei de Preşedinte de Şedinţă supune 
spre dezbatere şi aprobare consiliului local procesul verbal al şedinţei de consiliu din 
şedinţa extraordinară din data de 13,07,2012. 
 Având în vedere că nu sunt obiecţiuni la acesta,procesul verbal este aprobat 
cu unanimitate de voturi. 

Înainte de prezentarea ordinii de zi dl. Primar anunţă pe dl Preşedinte de 
Şedinţă că reteage de pe proiectul ordinii de zi următoarele puncte împreună cu 
proiectele de hotărâre :  

1. Analiza propunerii de conciliere a clauzelor contractuale din contractul de 
concesiune nr. 5831 din 25.09.2006  din încheiat între Consiliul Local Valea Doftanei 
şi S.C.Fibec Holding S.A.Câmpina. 

2. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii nr.27 din 04.06.2012 a 
Consiliului Local al comunei Valea Doftanei. 

3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea, prin act adiţional , a 
contractului de concesiune nr.5831 din 25.09.2006  încheiat între Consiliul Local 
Valea Doftanei şi S.C.Fibec Holding S.A.Cîmpina. 
 
 Dl Preşedinte  prezintă  ordinea de zi  aşa cum a rămas după retragerea celor 
trei puncte, astfel : 

1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea art.3 din anexa 
nr.1 la Hotărârea nr.23 din 03.05.2012 (contractul de păşunat) 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuţie al 
exerciţiului bugetar pe trimestrul II al anului 2012 . 

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

4. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea destinaţiei sumei de 5000 lei de la 
capitolul –venituri proprii-pentru întocmirea documentaţiei tehnico economice pentru 
obiectivul de investiţii  „ Extindere cladire sediu primăria Valea Doftanei,sat Teşila „ 
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5. Proiect de hotărâre   cu privire la stabilirea  tarifelor pentru închirierea 
spatiilor comerciale si expozitionale din interiorul spatiului de organizare a celei de-a 
XI-a ediţii a Festivalului Cascavelui . 

6.   Proiect de hotărâre   cu privire la  stabilirea unor taxe locale . 
7. Proiect de hotărâre   cu privire la modificarea statului de funcţii pentru  

aparatul de specialitate al Primarului comunei  Valea Doftanei  şi  pentru  serviciile 
publice înfiinţate şi organizate în subordinea Consiliului Local Valea Doftanei ca 
urmare a susţinerii examenului de promovare în grad profesional . 

8. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social. 

9. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea devizului  pentru obiectivul de 
investiţii  « Lucrări de modernizare sală festivităţi cămin cultural Trăisteni ». 

10. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea destinaţiei de folosire a terenului 
în suprafaţă de 10.000 m.p.  satul Teşila,str.Calea Trăisteniului . 
 
 Punctul 1 al ordinii de zi « Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi 
completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea nr.23 din 03.05.2012 (contractul de 
păşunat)” este prezentat de dl primar. 
 Dl Lucian Costea arată că aşa cum s-a inserat şi în expunerea de motive este 
normal ca lucrările de întreţinere să se facă pe toată perioada anului,iar aceasta este 
şi o condiţie pentru ca beneficiarii  contractelor de păşunat (cresătorii de animale) să 
primescă subvenţiile pentru agricultură de la APIA. 
 Dl Adrian –Nicolae Ţintea este deacord cu proiectul de hotărâre dar,propune 
ca de această hotărâre să nu beneficieze cei ce nu păşunează pe păşunile atribuite 
(dacă există astfel de crescători). 
 Dl Preşedinte supune spre aprobare proiectul de hotărâre,iar acesta este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 2 al ordinii de zi „Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului 
de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul II al anului 2012” ete prezentat de 
către dna Maria Rîjnoveanu-şef birou economico-financiar din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei şi supus la vot este aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Punctul 3 al ordinii de zi „Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului 
local al comunei Valea Doftanei pe anul 2012” este la fel prezentat de dna Maria 
Rîjnoveanu-şef birou economico-financiar din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Valea Doftanei. 
 Dl Lucian Costea solicită dlui primar să dea câteva amănunte în ceea ce 
doreşte să realizeze prin demararea proiectului de investiţie pentru modernizarea 
sediului primăriei.Dl Primar arată că extinderea Primăriei Valea Doftanei,va consta în 
amenajarea unei intrări,a unui centru de îndrumare a cetăţenilor şi a  modifica faţada 
de la intrarea în sediul primăriei. 
 Supus la vot de către dl preşedinte proiectul de hotărâre este aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Punctul 4 al ordinii de zi „Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea destinaţiei 
sumei de 5000 lei de la capitolul –venituri proprii-pentru întocmirea documentaţiei 
tehnico economice pentru obiectivul de investiţii  „ Extindere clădire sediu primăria 
Valea Doftanei,sat Teşila „” a avut deja explicaţiile necesare din partea dlui primar la 
punctul anterior al ordinii de zi,iar supus la vot proiectul întruneşte unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi. 
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 La punctul 5 al ordinii de zi „Proiect de hotărâre   cu privire la stabilirea  
tarifelor pentru închirierea spatiilor comerciale si expozitionale din interiorul spatiului 
de organizare a celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Cascavelui »,materialele fiind deja 
studiate se înscrie la cuvânt pentru dezbatere dl Daniel Savu,care arată că unele 
taxe sunt propuse prea  mari,iar altele discriminează comercianţii,pentru că nu este 
legal ca valoarea taxelor să fie diferenţiate ,unele pentru localnici şi altele pentru cei 
dinafara localităţii. 
 Totodată dl Daniel Savu arată că unii participanţi la festival vin mai mult în 
scop de reclamă,iar vânzările în standul lor sunt mai mult onorifice,ceea ce nu aduc 
un profit direct şi imediat,aceştia fiind practic mai mult participanţi la festival,decât 
comercianţi. 
 Dl Lucian Costea,arată că discriminarea  semnalată de dl Daniel Savu ar veni 
în contradicţie şi cu legea concurenţei,dar având în vedere caracterul festivalului şi 
încurajarea producătorilor locali poate fi luată ca o oportunitate în adoptarea hotărârii. 
 Dl Preşedinte de Şedinţă  supune spre aprobare proiectul de hotărâre ,iar 
acesta este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 6 al ordinii de zi « Proiect de hotărâre   cu privire la  stabilirea unor 
taxe locale » este prezentat de dl primar. 
 Dl Preşedinte de şedinţă invită consiliul local la dezbateri. 
 Dl Daniel Savu  consideră că propunerea privind taxa de 50 lei/zi pentru 
comerţul ambulant al cerealelor şi legumelor este foarte mare.De acest comerţ 
ambulant beneficiză în general persoanele vârstnice,cele cu handicap locomotor sau 
fără mijloace de transport cu care să-şi transporte marfa de la piaţă la locuinţă şi în 
acest sens propune ca taxa să fie de 10 lei/zi. 
 Dl Florin Şerban propune ca taxa să fie de 20 lei/zi,iar dl Lucian Costea 
propune 30 lei/zi. 
 Dl Adrian Ţintea propune ca taxa să fie anulată ,iar comerţul ambulant să fie 
interzis şi toţi  producătorii să-şi desfacă produsele în cele două pieţe. 
 Dl Preşedinte mai întâi supune la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost 
iniţiat de dl primar. 
 În urma votului exprimat 
  

Voturi-- pentru Voturi-abţinere- Voturi –contra- 
10 1 2 

aprobă proiectul de hotărâre,iar propunerile de amendare a proiectului de hotărâre 
rămânând fără obiect. 
 Punctul 7 al ordinii de zi « Proiect de hotărâre   cu privire la modificarea 
statului de funcţii pentru  aparatul de specialitate al Primarului comunei  Valea 
Doftanei  şi  pentru  serviciile publice înfiinţate şi organizate în subordinea Consiliului 
Local Valea Doftanei ca urmare a susţinerii examenului de promovare în grad 
profesional” supus la vot este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 8 al ordinii de zi „Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea planului 
de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru 
beneficiarii de ajutor social »  după prezentare este supus aprobării consiliului local şi 
este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 9 al ordinii de zi « Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea 
devizului  pentru obiectivul de investiţii  « Lucrări de modernizare sală festivităţi 
cămin cultural Trăisteni »,dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul consiliului spre a-şi 
pune punctul de vedere. 
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 Având în vedere că nu sunt obiecţii sau alte propuneri,dl preşedinte supune 
aprobării proiectul de hotărâre,iar acesta este aprobat cu unaimitate de voturi. 
 La punctul 10 al ordinii de zi « Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea 
destinaţiei de folosire a terenului în suprafaţă de 10.000 m.p.  satul Teşila,str.Calea 
Trăisteniului » se înscrie la cuvânt dl Lucian Costea,care arată că zona propusă este 
una din puţinele zone ale comunei care se pretează ca a fi destinată activităţilor 
economice industriale şi propune ca pe viitor să se  studieze extinderea acesteia. 
 Dl preşedinte supune aprobării consiliului proiectul de hotărâre ,iar acesta este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Având în vedere faptul că acestea au fost  punctele de pe ordinea de zi , 
abordate în totalitate,dl Preşedinte declară lucrările şedinţei închise. 
 

Preşedinte de Şedintă, 
Pavel Bărboi 

 
 
 

Contrasemneaza 
          Secretar, 
                                               Vasile Piele 


