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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
 

PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi, 18.04.2013, de către Brînză Elena-Gabriela-şef birou  -persoană 
desemnată să înlocuiască  secretarul comunei Valea Doftanei, în şedinŃa extraordinară a  
Consiliului Local Valea Doftanei,convocată de Primarul comunei Valea Doftanei,cu DispoziŃia 
nr. 125  din  15.04.2013   . 
 Brînză Elena-Gabriela - face apelul nominal, rezultând că la şedinŃă participă   13 
consilieri locali  ,lipsind dnii consilieri Costea Lucian şi Piele  Iulian . 
 La şedinŃă participă şi locuitori ai comunei Valea Doftanei  ,marea majoritate fermieri 
şi reprezentanŃii  operatorului de salubritate  pentru comuna Valea Doftanei – S.C.SERVICII 
DE SALUBRITATE BUCUREŞTI  S.A . 
 Dl Primar al comunei Valea Doftanei deschide şedinŃa şi dă cuvântul preşedintelui de 
vârstă al consiliului dl Manea Ion. 
 Dl Consilier Manea Ion-preşedintele de vârstă al Consiliului Local Valea Doftanei  
arată că şedinŃa este legal constituită ,declară deschisă şedinŃa  şi  anunŃă că  preşedinte de 
şedinŃă  , aşa cum s-a stabilit ordinea, în şedinŃa extraordinară din data de 13.07.2012 , este 
dumnealui . 
 Înainte de prezentarea ordinii de zi se supune spre aprobare consiliului local procesul 
verbal al şedinŃei ordinare  a consiliului local din data de 29.03.2013 şi  din şedinŃa  
convocată  de  îndată a  consiliului local din data de 29.03.2013. 
 Referitor la procesul verbal al şedinŃei  convocată de îndată  dl Branciog Tudor  are 
următoarele obiecŃiuni legate de  discursul dumnealui : 

- Nu s-a făcut referire la  prelegerea dlui cu privire la însemnătatea cuvântului demnitar 
,la  precizarea privind dezvoltarea zooeconomică,   dezvoltarea 
economică,dezvoltare durabilă ,principii sănătoase ,la faptul că a precizat  că sunt 
probleme cu funcŃionarea instituŃiilor admninistrative şi în final că, discursul dlui a fost 
apreciat şi de dl Presedinte de sedinta Manea Ion . 

- Doreste să se  completeze procesul verbal cu precizările făcute mai sus. 
Nu mai sunt alte obiectiuni sau completări la cele două procese verbale ale sedintelor 
din data de 29.03.2013. 
Dl Presedinte de sedinŃă supune la vot cele două procese verbale ale sedintelor din 
data de 29.03.2013. 
Se aprobă cu unanimitate de voturi  

 Dl Presedinte de şedinŃă prezintă consiliului local proiectul ordinii de zi aşa cum a fost 
anunŃat prin dispoziŃia primarului : 
 

1. DiscuŃii cu reprezentantul SC HIDRO Prahova  cu privire la încheierea contractului de 
delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 

2. Proiect de hotărâre  privind  reînoirea contractelor de închiriere expirate şi  
prelungirea duratei contractelor de închiriere care expiră în cursul anului 2013 având 
ca obiect terenurile agricole  din domeniul privat al comunei Valea Doftanei , până la 
definitivarea lucrărilor de înscriere în cartea funciară 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de instituirea si administrarea 
taxei speciale  de salubrizare  pentru personele fizice şi juridice care nu au încheiat 
contract  cu operatorul de servicii de salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia în 
Comuna Valea Doftanei  

4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.20/2013 a Consiliului Local Valea 
Doftanei   

5. Diverse : -  Analiza  cererii  prealabile a Most.def.Iordache Gheorghe având           
ca obiect revocarea Hotărârii  nr.66 din 21.09.2012 a Consiliului                             
Local al comunei Valea Doftanei 

- Analiza cererii nr. 3809 din 15.04.2013   formulată de mai mulŃi fermieri  
cu privire la atribuirea suprafeŃelor de gol alpin  

  
 Dl Tintea Adrian : avînd în vedere că în cuprinsul invitaŃiei de convocare transmisă 
consilierilor,invitaŃie pe care o consideră un act oficial , s-a trecut  eronat data convocării 
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18.03.2013 în loc de 18.04.2013 propune amânarea sedinŃei  şi să se facă o nouă convocare 
. 
 Se supune la vot propunerea dlui Tintea . 
 Propunerea se aprobă cu   11   voturi pentru şi  2 voturi împotrivă (Manea Ion şi 
Feticu Adrian). 

Din  acest moment la sedinŃă participă şi dl Piele Iulian . 
 Brînză Elena-Gabriela  precizează faptul că este o eroare de  redactare  şi prezintă 
DispoziŃia Primarului comunei Valea Doftanei prin care s-a făcut  convocarea şi s-a stabilit 
ordinea de zi. 
 Dl Primar explică faptul că  prin DispoziŃia de convocare ,pe care o prezintă , 
s-a stabilit data şedinŃei – 18.04.2013. 
 Dl Presedinte de sedinta face apel la consilierii locali să decidă dacă pentru o 
greseală de redactare  se amana sedinta ,avand in vedere ca exista şi reprezentanŃii firmei 
de salubrizare şi cetăŃenii comunei care au venit să participe la sedinŃa. 
 După o pauză , în urma consultărilor dintre consilierii locali  s-a convenit să se reaia 
sedinŃa cu condiŃia ca pe invitaŃia de convocare să se rectifice data convocării  şi să se 
semneze de către persoana care înlocuieşte secretarul comunei. 
 Se supune la vot  această propunere . 
 Propunerea de reluare a şedinŃei se aprobă cu 10 voturi pentru şi 4 abŃineri  
( łintea Adrian,Drăgan Viorel,Piele Iulian şi Oceanu Daniel ) . 
 După  rectificarea datei de convocare pe invitaŃia pentru sedinta se trece la 
discutarea punctelor de pe ordinea de zi. 

1. DiscuŃii cu reprezentantul SC HIDRO Prahova  cu privire la încheierea 
contractului de delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare 

 Dl Primar începe prin a expune  consilierilor locali  faptul că a purtat discuŃii cu 
reprezentanŃii SC Hidro Prahova SA Ploiesti şi nu s-a ajuns la o înŃelegere finală cu privire la 
reducerea consumului de apă /persoană /pauşal  în vederea încheierii contractului ,şi solicită 
punctul de vedere al Consiliului Local cu privire la   solicitarea printr-o adresă oficială 
adresată SCHidro Prahova SA Ploiesti reducerea consumului de la 6 m.c. la 3 m.c.  sau 
dacă sunt de acord cu  reorganizarea serviciului de apă şi canalizare din subordinea 
Consiliului Local . 
 Dl Serban  este de părere că trebuie repus pe picioare serviciul de apă . 
 Dl Savu Daniel  are aceeasi propunere. 
 DL Feticu Adrian- SC Hidro Prahova SA Ploiesti nu au prezentat oferta lor ,în 
localitatea noastră cheltuielile cu distributia apei sunt mult mai mici decât cheltuielile pe care 
le au .A  văzut pe internet că există  mulŃi primari nemultumiti  de serviciile prestate de 
aceasta societate. 
 Dl  Şerban Ciprian –Dă exemplul primarului de la Azuga. 
 Dl Moise Viorel – propune dlui primar  să păstreze şi să revitalizeze serviciul de apă. 
 Dl łintea Adrian- dacă se poate să se păstreze un contract de parteneriet  cu A.D.I. 
în vederea obŃinerii fondurilor pentru modernizarea retelei de apă . 
 Dl Moise Viorel – îndeamnă cetăŃenii comunei să plătească apa pentru ca acest 
serviciu să funcŃioneze . 
 Dl Presedinte de sedinŃă – apa a fost întotdeauna cea mai arzătoare problemă, acum 
două săptămâni apa de la robinet nu putea fi folosită ,a aflat de la dl primar că s-a părodus o 
alunecare a unui versant şi acela este motivul pentru care apa nu a fost potabilă ,dar  este 
posibil ca acest lucru să se mai întâmple aşa că trebuie găsită soluŃia ca astfel de 
evenimente să nu se mai produca , să se rezolve problema captărilor .In condiŃiile actuale 
instalatiile sanitare devin inutilizabile .Si dumnealui are obiecŃii faŃă de preŃul propus de SC 
HIDRO ,în acelaşi timp consideră că taxa actuală la apă este mică,dacă  taxa nu se măreşte 
nu există susŃinere financiară  pentru funcŃionarea serviciului.Propune  revitalizarea 
serviciului de apă şi canalizare şi să rămână  în subordinea consiliului local şi al primarului . 
 Dl primar – anunŃă că în următoarea şedinŃă de consiliu local se va supune dezbaterii 
şi aprobării  noul regulament al serviciului de apă  în care se va include şi  modelul de 
contract şi modalităŃi de facturare ,dacă funcŃionează bine se va trece la infiintarea unei 
societăŃi. Comuna nu poate subvenŃiona acest serviciu,au fost şterse unele datorii preluate 
din anii 2006-2006 ,dar nu se poate merge aşa mereu.InvestiŃiile făcute la reŃeua de 
distribuŃie apă şi la captări rămân în patrimoniul localităŃii ,se doreşte rămânerea în A.D.I. 
,pentru anii 2014-2020 sunt alocaŃi bani pentru infrastructură .Pentru  reorganizarea 
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serviciului de apă  vor fi probleme cu autorizarea  şi obŃinerea avizelor .Trebuie să se  intre  
în legalitate ,să se emită  facturi pentru serviciul prestat .   
 Dl Şerban Ciprian –Florin –propune debranşarea celor răi platnici . 
 Nu mai sunt alte propuneri  
 Preşedintele de şedinŃă supune la vot propunerea potrivit căreia nu se continuă 
colaborarea cu SC HIDRO PRAHOVA  şi  nu se încheie contract cu acestă firmă şi se 
reorganizează serviciul de apă  şi se elaborează regulamentul de organizare şi 
funcŃionare al acestui serviciu . 
 Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi ( 14 voturi pentru ) . 
  
 2.Proiect de hotărâre  privind  reînoirea contractelor de închiriere expirate şi  
prelungirea duratei contractelor de închiriere care expiră în cursul anului 2013 având 
ca obiect terenurile agricole  din domeniul privat al comunei Valea Doftanei, până la 
definitivarea lucrărilor de înscriere în cartea funciară. 
 Dl primar prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive şi precizează faptul 
că  chiria pentru terenurile agricole proprietate privata a comunei nu a fost actualizată din 
anul 2006. 
 Dl łintea Adrian -  afirmă faptul că este ilegal să se prelungească un contract de 
închiriere expirat,dacă nu a fost expirat  şi are clauză de prelungire poate fi prelungit. 
 Dl Şerban Ciprian-Florin  -   nu se poate da mandat de prelungire cu titlu general 
,solicită  să se prezinte în următoarea şedinŃă  liste nominale  pentru contractele expirate sau 
în curs de expirare . 
 Dl łintea Adrian – să se prezinte şi contractele. 
 Dl Preşedinte de şedinŃă  supune la vot propunerea dlui Şerban de a  amâna 
discutarea acestui  punct de pe ordinea de zi  pentru viitoarea şedinŃă când se vor 
prezenta liste nominale  pentru contractele expirate sau în curs de expirare. 
 Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi ( 14 voturi pentru ).  
 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de instituirea si 
administrarea taxei speciale  de salubrizare  pentru personele fizice şi juridice care nu 
au încheiat contract  cu operatorul de servicii de salubrizare si stabilirea cuantumului 
acesteia în Comuna Valea Doftanei . 
 
 Dl Primar prezintă  proiectul de hotărâre şi expunerea de motive şi precizează faptul 
că în conformitate cu adresa  operatorului de salubritate la nivelul comunei valea Doftanei s-
au încheiat contracte de salubrizare  în procent de  cca 40% pentrun persoane fizice şi 60% 
pentru persoane juridice.În localitate de cca două săptămâni lucrătorii compartimentului de 
gospodărire comunală şi beneficiarii de ajutor social  au  desfpşurat actiuni de salubrizare . 
 Dl łintea Adrian – propune deplasarea lucrătorilor  operatorului de salubrizare  la 
persoanele care nu au încheiat contracte de salubrizare.Cei care nu deresc să încheie 
contracte să  achite o taxă în funcŃie de nr. de persoane. 
 Dl Primar- cei care nu fac contracte să fie taxaŃi de primărie  
 Dl Savu Daniel – trebuie găsită o modalitate  prin care să se determine toŃi cetăŃenii 
să facă contracte .Prin instituirea acestei taxe speciale  vor fi determinati să facă contracte .  
 Dl Bărboi Pavel – există zone în localitate unde maşina serviciului de salubrizare nu a 
ajuns niciodată ,exemplul zonei Ciopârceniului ,unde s-a ajuns ca gunoiul menajer să fie 
depozitat la iesirea pe izlaz,să-i facem pe cetăŃeni să înŃeleagă că trebuie să incheie contract 
.Afirmă că nici la  locuiinŃa lui nu a fost niciodată nici o maşină să ridice gunoiul menajer. 
 Dl Moise Viorel – doreşte să se strângă gunoiul săptămânal ,se stă cu focarul de 
infecŃie . 
 Dl Primar îl prezintă pe dl Simionescu ,contabilul şef de la SC SERVICII DE 
SALUBRIZARE BUCURESTI. 
 Acesta precizează că  ,conform ofertei depusă înainte de preluarea serviciului,  tariful 
practicat la valea Doftanei de 3,17 lei/persoană este un tarif foarte mic .Cu toate acestea la 
nivelul comunei a întâmpinat opoziŃie din partea locuitorilor.Consideră că este bine să se  
instituie  această taxă specială .De asemenea precizează că este abnormal ca persoanele 
fizice sau agenŃii economici să spună că nu produc gunoi.Cu agenŃii economici se va 
negocia ,pentru cei cu cantităŃi mai mari se va ridica gunoiul pe bază de semnătură, se 
contabilizează şi la sfârşitul lunii se emite factura. 
 Dl Primar – să ajungă maşina operatorului de salubrizare în toate zonele. 
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 Dl Simionescu -  în cele trei luni de zile s-au încheiat prea puŃine contracte  
 Dl Şerban Ciprian – să ajungă maşina în toate zonele 
 Dl Simionescu – solicită spijin pentru încheierea contractelor  
 Dl Şerban Ciprian – trebuie sprijinită firma pentru a încheia contracte de salubritate. 
 Dl Moise Viorel – să ridice gunoiul la o săptămână ,dacă se ridica  la două săptămâni 
nu se vor incheia contracte. 
 Dl Branciog Tudor – intreabă reprezentanŃii operatorului de salubritate dacă , conform 
promisiunilor făcute,după ce se vor incheia peste 50% din contracte  ridicarea gunoiului se 
va face săptămânal . 
 Dl Simionescu – răspunde afirmativ  .Conform  documentatiei de delegare a 
serviciului după incheierea a 55% din totalul contractelor  ar fi trebuit să inceapă actiunea de 
colectare,dar la rugămintea primarului comunei  au început colectarea mult mai devreme.la 
acest moment ei sunt pe pierdere . 
 Dl Presedinte de sedinta – s-a ascultat părerile reprezentantilor  operatorului de 
salubritate ,consilierii locali si-au prezentat doleantele ,consideră că trebuie adoptată 
hotărârea astfel încat şi societatea să-şi recupereze cgeltuielile şi comuna să fie curată . 
 Dl Feticu Adrian -  propune ca după adoptarea ghotararii să se lase un timp de ragaz 
de 30 de zile astfel incat locuitorii sa aiba timp sa incheie contracte . 
 Dl Primar – taxa speciala se va încasa la sfarsitul anului . 
 Dl Presedinte de sedinta supune la vot propunerea dlui Feticu aceea de a lasa un 
termen de 30 de zile dupa care sa se perceapa taxa speciala. 
 Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi (14 voturi pentru )  
 Dl Presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea  
Regulamentului de instituirea si administrarea taxei speciale  de salubrizare  pentru 
personele fizice şi juridice care nu au încheiat contract  cu operatorul de servicii de 
salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia în Comuna Valea Doftanei . 
 Proiectul se aprobă cu unanimitate de voturi ( 14 voturi pentru ). 

4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.20/2013 a Consiliului Local 
Valea Doftanei   

 Dl Primar prezinta Consiliului Local  proiectul de hotarare şi expunerea de motive  şi 
da cuvântul persoanei care inlocuieste secretarul comunei valea Doftanei- Brânză Elena-
Gabriela pentru a da citire adresei primita de la Institutia Prefetului-Judetul Prahova  prin 
care se declara hotararea ca fiind nelegala si se solicita revocarea acesteia in viitoarea  
sedinta a consiliului local. 
 Dl łintea  Adrian – propune amânarea revocării hotărârii şi cât mai curând adoptarea 
unei hotărâri  cu respectarea cadrului legal –Legea  214/2011 . 
 Dl Savu Daniel – de unde stie Prefetul dacă a fost sau nu situatie de urgenŃă . 
 Dl Primar – nu se poate convoca sedinta de indata pentru proiectele de hotarare ce 
vizează patrimoniul. 
 Dl Şerban Ciprian-Florin  - propune supunerea la vot a propunerii dlui Tintea  cu 
precizarea  că proiectul să se  inscrie în ordinea de zi a sedintei viitoare. 
 Dl Tintea Adrian – trebuie respectat cadrul legal :Legea 214/2011 şi legea 215/2001. 
 Dl Presedinte de sedinta supune la vot propunerea dlui Tintea Adrian de a se amâna 
discutarea Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.20/2013 a Consiliului Local 
Valea Doftanei  . 
 Propunerea se aprobă cu 11 voturi pentru şi 2 abŃineri ( Feticu Adrian şi Manea Ion 
) 
 5.Diverse  
 Dl Primar da cuvântul persoanei care inlocuieste secretarul comunei Valea Doftanei- 
Brânză Elena-Gabriela pentru a da citire cererilor adresate de Iordache Elena ,most.def 
Iordache Gheorghe  . 
 Brînză Elena-Gabriela dă citire in totalitate a cererilor  adresate Consiliului Local  de 
către Iordache Elena  prin care solicită initierea unui proiect de hotărâre cu privire la 
revocarea Hotărârii nr.66/2012 a Consiliului Local Valea Doftanei ,stabilirea unei date pentru 
intalnire în vederea discutarii consecintelor pe care masura dispusa de Consiliul Local o are 
asupra contractului incheiat cu APIA şi stabilirea unor solutii , amânarea licitatiei până la 
rezolvarea problemelor despăgubirilor ,comunicarea in scris a măsurilor pe care  Consiliul 
Local intentioneaza sa le ia .Deasemenea prezinta Consiliului Local Incheierea nr.3560/2013 
a Biroului de cadastru si Publicitate Imobiliara Campina prin care s-a dispus atmiterea cererii 
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mostenitorilor def.Iordache Gheorghe cu privire la notare litigiu in Registrul Digital de 
Transcriptiuni si Inscriptiuni Imobiliare  a terenului din tarla 72,parcela 979. 
 Dl łintea Adrian – precizează faptul că întrucât contractul de închiriere a fost incheiat 
cu Iordache Gheorghe ,persoană decedată în prezent şi nu a avut prevăzute clauze de 
transmitere nu este necesară revocarea hotararârii consiliului local privind rezilierea 
contractului de inchriere. 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea dlui Tintea de a nu se  initia un 
proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr.66/2012 a Consiliului Local Valea 
Doftanei. 
  
 Propunerea se aprobă cu 11 voturi pentru şi două abŃineri ( Savu daniel şi Piele Iulian 
). 
 In continuare se supune atenŃiei cererea  cu nr. 3809/2013 depusă de mai multi 
fermieri ai comunei Valea Doftanei prin care se solicită Consiliului Local Valea Doftanei 
adoptarea unei hotarari  in vederea concesionării  suprafetelor alpine in functie de numarul 
de animale pe care ficere fermier le detine în exloatatie. 
  
 Dl Tintea Adrian  propune respectarea cadrului legal Legea 214/2011. 
 Fermierii din sala  vociferează şi  amintesc membrilor consiliului local ca si ei au 
cereri depuse . 
 Dl Primar prezintă Consiliului Local  dosarul ce cuprinde toate  cererile fermierilor  
depuse in vederea primirii unor suprafete de gol alpin . 
 Dl łintea întreaba de ce nu s-a dorit crearea unei singure asociaŃii a crescatorilor de 
animale din localitate . 
 Dl Postolache Ion- fermier din comuna Valea Doftanei prezintă consilierilor locali 
cererea  adresata de el în numele Asociatiei crescatorilor de Animale tesila-Valea Doftanei   
şi  da citire raspunsului  primit de la Institutia Prefectului Judetul Prahova . 
 Dl Savu Daniel – solicita rezolvarea problemei locuitorilor din comuna valea 
Doftanei,satul Traisteni în sensul de a nu se mai deplasa acestia pentru semnatura si 
stampila la sediul primariei in Tesila.Eventual sa se stabileasca o zi pe saptamana în care 
primarul sa se deplaseze la Traisteni ,la punctul de lucru al primariei pentru semnarea 
adeverintelor . 
 Dna Tocitu Camelia în calitate de reprezentant al SC PARTY VALEY SRL Valea 
Doftanei supune atentiei Consiliului Local cererea sa cu privire la aprobarea inchirierii 
suprafetei de 100 m.p.  teren din izlazul comunal Popas in vederea desfasurarii activitatii de 
comert tip fast-food sezonier.Mentionează că pe acel spatiu a functionat alta firma,firma de la 
care a preluat toate bunurile(rulota,terasa construita din lemn) . 
 Dl Tintea Adrian – propune inscrierea  pe ordinea de zi intr-o sedinta viitoare . 

 
Dl  Preşedinte de ŞedinŃă anunŃă că ordinea de zi s-a epuizat şi  dacă nu sunt 

intervenŃii,  mulŃumeşte  pentru participare şi declară închise lucrările şedinŃei publice 
extraordinare a Consiliului Local Valea Doftanei din data de 18.03.2013.   
            În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea privind transparenŃa în administraŃia 
publică nr. 52/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul Proces-verbal se 
consideră minută, urmând a fi afişat la sediul Consiliului Local Valea Doftanei  şi publicat pe 
site-ul propriu. 
            Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. 

  Preşedinte de Şedintă, 
  CONSILIER LOCAL  
         Manea Ion   

Contrasemnează 
 pSECRETAR 

Şef birou  
Elena-Gabriela Brînză        


