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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI   VALEA DOFTANEI 

 

     PROCES VERBAL,  
 Incheiat astăzi, 04.04.2013, de către Brînză Elena-Gabriela-şef birou  -persoană desemnată 
să înlocuiască  secretarul comunei Valea Doftanei, în şedinŃa ordinară a  Consiliului Local Valea 
Doftanei,convocată de Primarul comunei Valea Doftanei,cu DispoziŃia nr.  115  din 29.03.2013   . 
 Brînză Elena-Gabriela - face apelul nominal, rezultând că la şedinŃă participă  toŃi cei 15 
consilieri locali  ,nefiind înregistrate absenŃe . 
 La şedinŃă participă dl Primar Manea I ion ,Dna Rijnoveanu Maria –sef birou finante-
contabilitate şi dna Munteanu Mihaela –Inspector in cadrul biroului finante-contabilitate . 
 Dl Primar al comunei Valea Doftanei deschide şedinŃa şi anunŃă că  şedinŃa este televizată 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 . 
 Dl Manea  Ion ,preşedintele de şedinŃă , prezintă consiliului local proiectul ordinii de zi aşa 
cum a fost anunŃat prin dispoziŃia primarului : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2013 
şi estimări pentru  anii 2014-2016; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea  structurii organizatorice ,a numărului de personal 
şi a statului de funcŃii pentru  aparatul de specialitate al Primarului comunei  Valea Doftanei  şi  
pentru  serviciile publice înfiinŃate şi organizate în subordinea Consiliului Local Valea Doftanei  
pentru anul 2013; 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul  
aparatului   de specialitate al  Primarului comunei  Valea Doftanei  şi din serviciile publice 
locale înfiinŃate şi organizate în subordinea Consiliului Local Valea Doftanei  ,pentru   anul 
2013  

4.  Diverse . 
  Preşedintele de şedinŃă   supune spre aprobare ordinea de zi aşa cum a fost  precizată în 
dispoziŃia de convocare a consiliului local. 
 Ordinea de zi  este aprobată  cu unanimitate de voturi . 
 Dl Preşedinte arată că în continuare  se va trece la dezbaterea proiectelor  înscrise în ordinea 
de zi, după cum urmează : 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe 
anul 2013 şi estimări pentru  anii 2014-2016; 

 Pentru început Primarul comunei Valea Doftanei prezintă proiectul de hotărâre întocmit 
conform  Legii nr.5/2013 şi a Legii 273/2006 privind finanŃele publice locale , prezintă expunerea de 
motive şi specifică faptul că  bugetul   localităŃii  pentru anul 2013 la sectiunea venituri este de 
7.846.700 lei ,mai mare decât în anul 2012 cu cca 2.649.100 lei , peste 50%  faŃă din veniturile anului 
2012 , ca urmare a eforturilor depuse de salariatii instituŃiei  prin actiunea de încasare a impozitelor ,a 
crescut gradul de colectare a veniturilor,fapt ce a dus la virarea unor sume mai mari de la Ministerul 
FinanŃelor .Bugetul ,la sectiunea cheltuieli  ,este în sumă de 9.018.000 lei . Deficitul la cheltuieli se va 
acoperi din  excedentul exercitiului financiar al anului 2012,în sumă de 1.171.300 lei, execedent ce va 
fi folosit la sectiunea dezvoltare. Total cheltuieli  la sectiunea dezvoltare 3.190.200 lei( din care cea 
mai mare suma va merge  către drumuri şi terminarea lucrărilor la reteaua de apă ,distributie şi 
contorizare).Face precizarea că bugetul a fost afişat pe site-ul  primăriei pentru dezbatere publică . 

Dă cuvântul dnei Rijnoveanu Maria –şef birou finante contabilitate şi dnei Munteanu Mihaela 
să prezinte bugetul . 

Înscrieri la cuvânt : 
 Dl.Costea Lucian –Vileford  - Obiectează faŃă de modul de prezentare a proiectului de 
hotărâre .Precizează că lista de investiŃii trebuia discutată într-o sedintă anterioară .Fiecare consilier 
local ar fi trebuit să vină cu proiecte si propuneri pentru zona în care locuieşte .Propune discutarea 
mai întâi a listei de investiŃii şi apoi dezbaterea bugetului .  

 
Dl Presedinte de sedinŃă propune să asculte si punctul de vedere al dnei Rijnoveanu  
Dna Rijnoveanu Maria   prezintă Consiliului Local  art 7  din  Legea 5/2013 a bugetului  pe 

anul 2013  cu referire la modul de finanŃare al  lucrărilor  de investiŃii/activităŃi noi sau în continuare. 
Dl Primar - la întocmirea listei de investiŃii  s-a Ńinut cont de lucrările deja începute . 
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Dl.Costea Lucian –Vileford  - Spune că cunoaste aceste prevederi şi revine la propunerea  
facuta anterior .În mod normal într-o sedinŃă anterioară trebuia discutată lista de investiŃii.Dacă 
nu s-a făcut atunci  propune inversarea  celor doua articole 1 si 2 din proiectul de hotărâre , 
mai exact discutarea şi aprobarea listei de investiŃii şi apoi a bugetului . 
Dl Presedinte de sedinŃă  supune la vot propunerea dlui Costea Lucian-Vileford. 
Se aprobă cu unanimitate de voturi . 
Dna Rîjnoveanu precizază că lista de investiŃii a fost întocmită împreună cu  compartimentul 

achiziŃii publice şi cu ordonatorul principal de credite . Lista a fost transmisă în materialul pentru 
sedinŃă . 

Dl Presedinte de sedinŃă consideră că este util să se afle şi punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local Valea Doftanei,cu privire la lista de investiŃii  . 

Dl Branciog Tudor precizează faptul  că  membrii  Comisiei buget finante,urbanism si 
amenajarea teritoriului ,agicultura si comerŃ a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre cu 
următoarele amendamente : suplimentarea cheltuielilor  pentru învăŃământ  cu suma de 50.000 lei 
pentru achiziŃie calculatoare cabinet informatică  şi reabilitarea sălilor de clasă de la  şcoala Trăisteni 
prin reducerea cheltuielilor de la biblioteca comunală şi  cămin cultural  , deasemenea suplimentarea  
punctului 14 din Lista de investiŃii – DTE si executie privind lucrări de corectare a torenŃilor Ghimpoasa 
şi Mogoşoaia - cu  Cărăbanu şi Peste Vale . 

Dl.Costea Lucian-Vileford propune  suplimentarea  sumei pentru investiŃii scoală  Trăisteni  
,reabilitare săli clasă Trăisteni cu suma de 100.000 şi reabilitare drumuri de coborâre în zona turistică 
Negraş ( la Dumitru din Mal şi la Munteanu ,cca 200 m ) având în vedere că a propus realizarea în 
aceea zonă a unui domeniu schiabil. 

Dl Primar informează că  la punctul 11 din planul de investiŃii   este prevăzut realizare DTE  
execuŃie  şi betonare străzi  şi propune să se mai adauge şi  cele două străzi(la Dumitru din Mal-
coborârea  şi la Munteanu –coborârea ,cca 200 m.l. împreună )  şi  100 m.l la Arghir . 

Dl Costea Lucian -la scoala  Trăisteni  au fost reabilitate trei săli  şi  doreşte  alocarea sumei 
de 100.000 lei  pentru reabilitarea celorlalte Sali. 

Dl Primar  - asa cum a stabilit cu dl Director al liceului din localitate  pentru sala de sport de la 
Traisteni şi laboratoare doreste  să iniŃieze un proiect pentru obŃinerea  surselor de finanŃare . 

 
Dl Presedinte de sedinta – specifică faptul că referitor la achizitia calculatoarelor pentru 

cabinet informatică , acestea  sunt de aprox.10 ani, sunt uzate fizic  , marea majoritate a 
calculatoarelor au defectiuni   la placa de bază , reparatia lor ar fi destul de costisitoare  şi  oricum 
sunt depăşite moral . In aceste condiŃii  consiliul de administratie al scolii şi cei care raspund de 
administrarea acestor cabinete au încercat sa gaseasca sprijin  de la consiliul local pentru inlocuirea 
acestor calculatoare,  restul sumei va fi alocată pentru scoala Traisteni pentru reabilitarea sălilor de 
clasa care au rămas nereabilitate .Cele care au fost reabilitate arată ca un spatiu public ,in schimb 
celelalte  ...alta lume.Precizează că ar fi o investitie care ramane pentru copii localitatii noastre . 

Dl Primar face cateva precizari :pentru invatamant în afară de  fondurile primite cu destinatie 
specială în suma de 1.927.000 lei,   plus  suma alocata pentru fiecare elev,  a  mai fost alocată de la 
buget suma de 483.000 lei   pentru  bunuri şi servicii   ,din care  pentru    reparatii curente  suma de 
33.500, pentru obiecte de inventar pentru sala de sport 32.500,reparatii , jgheaburi , parazăpezi,etc . 
Deasemenea   în sprijinul copiilor şi pentru încurajarea performanŃei se acordă un nr. de  burse astfel : 
o bursa de performanŃa 150 lei/lună , 40 – burse merit 100 lei/lună , 82 burse sociale 52 lei/lună ,total 
87.000 lei . La cheltuieli de capital suma propusă este de 78.500 lei . 

Dl.Costea Lucian-Vileford revine la propunerea privind  suplimentarea sumei  cu 100 .000  lei 
pentru scoala Traisteni  .FaŃă de suma alocată pentru documentaŃia la caminul cultural suma nu este 
mare ,macar 70.000 pentru scoala Traisteni  

Dl Primar –nu se pot face investitii ,numai pe reparaŃii. 
Dna Rijnoveanu –  având în vedere ca liceul din localitate are profil tehnologic propune  

investirea în baza materială didactică  a liceului . 
Dl.Costea Lucian-Vileford – 100.000 lei pentru scoala Trăsteni 

Dl Tintea Adrian-pâna acum cei mai multi bani au fost  alocati pentru  scoala de la Teşila  . 
Dl.Serban Ciprian-Florin -propune să se aloce bani si  pentru scoala Traisteni   .Liceul de la 

Tesila arata cat de cat bine .Să se aloce bani şi pentru  scoala de la Traisteni . Trebuie apropiata si 
scoala Traisteni de standardele scolii din Teşila 

Dl Tintea Adrian - să se aloce banii cu destinatie stricta pentru scoala Traisteni  
Dl Preşedinte - Rămânem descoperiti la liceul Teşila  cu  cheltuielile pentru constituirea bazei 

materiale. 
Dl.Costea Lucian - din cei 100.000 lei sa se aloce 40% pentru bază tehnologică  şi 60% pentru 

refacerea sălilor de clasă Trăisteni 
Dl Tintea Adrian - Nu este echitabil procentul . 
Dl.Presedinte  -în bugetul deja întocmit au mai fost alocate sume si pentru scoala Trăsiteni    
Dna Rijnoveanu propune pentru scoala Traisteni reparaŃii şi pentru scoala Tesila –baza 

materiala didactică pentru elevi. 
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Dl.Costea Lucian-Vileford -daca se suplimenteaza cu 100.000 lei ,  30% să meargă pentru 
scoala Tesila şi 70% pentru scoala din Traisteni. 

Dl Presedinte de sedinta – nu sunt bani suficienti pentru achizitia calculatoarelor  
Dl.Costea Lucian-Vileford -daca se suplimenteaza cu 100.000 lei  plus cei 70.000 deja alocaŃi 

,propune  repartizarea sumei de 70.000 la scoala Tesila şi 100.000 lei la scoala Trăisteni.Se va 
supune la vot la momentul cand se va ajunge acolo . 
 Dl Branciog Tudor -ar mai fi ceva de adaugat referitor la avizul comisiei de specialitate - 
pârâiaşul din zona Cărăbanu nu de puŃine ori  s-a intâmplat ca acesta  să inunde gospodăriile 
populatiei ,să facă drumul impracticabil să aducă toate gunoaiele in strada.La punctul 14 –DTE şi 
execuŃie privind lucrări de corectare a torenŃilor Ghimpoasa şi Mogoşoaia din lista de investitii  să se 
adauge şi  Cărăbanu  şi să se aducă banii pentru anul 2013 pentru că problema este foarte urgentă. 

 
Dl Primar –trebuie finalizate întai lucrarile vechi si apoi ,începute alte lucrari cf.legii bugetului  

Dl Branciog Tudor  -nu se poate găsii  altă soluŃie? 
Dl Tintea –să se facă pe reparatii 
Dl Branciog Tudor – Atunci la punctul 7 unde sunt alocaŃi pentru 2013 -10.000 lei să se adauge şi 
pârâiaş Carabanu şi mai vrea să specifice ceva pentru că se vorbea despre învăŃământ mai devreme 
şi consiliul local ar trebui să se îngrijească şi de faptul că elevii trebuie să ajungă la şcoală.Vrea să 
anunŃe că sunt elevi din zona Ciopârceni care vin la scoală pe la Sumedrea,trec prin gârlă şi a cerut 
acolo o punte şi i s-a spus că ar fi mai uşor să se investească în tot drumul şi să includă un pod de 
tuburi la Bărboi . Sunt prevăzuŃi bani  la punctul 9 – SF privind investiŃia „Amenajare drum comunal 
,varianta ocolitoare Cheia Teşilei –Ermeneasa –Drăgănescu  să se adauge drum Ciopârceni 
Sumedrea şi să includă şi traversare Ermeneasa .Ar trebui suplimentat cu încă 50.000 lei.Revine la 
Cărăbanu la punctul 14 - modernizarea unor străzi şi solicitaă adăugare şi Cărăbanu .Nu se vor putea 
face modernizări dacă nu se corectează viiturile. 

Dl Viceprimar Oceanu Adrian să se investească în baza materială, tehnologică şi în 
laboratoarele scolii. 
 Dl Costea solicită parcurgerea listei de investiŃii de la un capăt la celălalt . 

Dl Presedinte de sedinta – din sumele alocate o să se  găsească ceva şi pentru bază 
tehnologică ,liceul din Valea Doftanei are două profiluri :mecanic, cu specializarea  transporturi şi 
servicii cu specializarea turism.Nu se permite ca un liceu sa functioneze cu un singur profil .Se 
lucrează cu mai multe profiluri care trebuiesc acreditate ,acreditarea se plăteşte de către consiliul 
local. 
 Dl Viceprimar   specifică faptul că are făcut un referat  în care propune  corectare torent 
Brădeasa,torent Tache –Rusu ,Frasin ,Exarie  
Dl Tintea Adrian -propune intocmirea documetatiei pentru toti torentii din localitate  

Dl Oceanu Daniel  propune modificarea punctului 14 din planul de investitii  în sensul că să fie  
prevăzut si Rusu şi suma să fie alocată pentru anul 2013 . 
 Dl Costea Lucian - Nu a văzut dacă Cartierul Negras  va fi anul acesta asfaltat sau betonat .  
 Dl Viceprimar dacă este I.L. Caragiale ,da. 
 Dl Costea Lucian -  Întelege ca Negrasul va fi asfaltat sau betonat.  

Dl Tintea Adrian propune ca pentru punctul 11 din planul de investitii să se facă o analiză 
pentru toată localitatea şi să se meargă pe reparaŃii.PriorităŃi sunt în toată localitatea . 

Dna Rijnoveanu – fără documentaŃie nu se poate face nimic. 
Dl Branciog Tudor – DTE pentru toată localitatea . 
Dl Bărboi Pavel propune confectionarea şi montarea plăcuŃelor pentru străzi . 

Dl Moise Viorel – instalarea unor limitatoare de viteză ( relantizoare) pe DJ , în zona Lunca şi 
Monument şi executarea unei  porŃiuni de trotuar în zona grădiniŃa Lunca,măcar 50 m stânga si 
dreapta . 
 Dl Costea Lucian – ştie că atunci când s-a  apobat documentaŃia pentru Caminul cultural 
Teşila  ,dl łintea Adrian a avut un amendament în sensul că finanŃarea să se facă din fonduri 
europene. 
 Dl Primar - a propus 100.000 pentru că  în situaŃia în care  finanŃare  atunci va trebui să  avem 
şi noi cota parte şi atunci să fie finanŃarea deschisă .Daca nu se obtine finantarea  banii vor fi folositi in 
alta parte . 

Dl Tintea Adrian – din propunerea de 100.000 lei  alocati pentru Reabilitare camin cultural 
Tesila sa rămână numai 10 .000 lei  , restul 90.000 lei pentru DTE si executie pârtie de schi  şi 
diferenŃa la fondul de rezerva. 

Dl Costea Lucian – din suma de 150.000 lei alocati pentru DTE infiintare parc Tesila Rusu să 
rămână 90.000 pentru parc şi diferenŃa de 60.000 lei să meargă la cap 65,pct 4 –reabilitare cămin 
cultural Trăisteni . 

Dl Tintea Adrian– este bine să  deschidem cont şi pentru  baza sportivă Teşila  poate prindem 
un proiect şi este bine să fie cont deschis  
Dl Primar  –pentru DTE bază sportivă  Tesila  -20.000 lei  
Dl Şerban Ciprian-Florin - să se aloce bani şi pentru baza sportivă Trăisteni unde echipa de 

fotbal ar trebui să-şi desfăşoare activitatea dar momentan nu poate pentru că s-a arat terenul  şi 
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trebuie amenajat .Ar trebui găsită o sumă cât de mică  să se dea drumul la stadion că la vară avem 
cupa, după aceea campionatul.Să se încerce găsirea unor resurse să se termine lucrarea care s-a 
început deja  

Dl Primar – a fost alocată suma de 25.000 lei în buget  la  bunuri si servicii pentru amenajare 
bază sportivă ,scenă şi teren  , şi 25.000 lei la cheltuieli –  transfer AsociaŃia Sportivă . 

Dl Costea Lucian –pentru modernizare şi extindere distributie alimentare cu apă Trăisteni  a 
fost prevăzuta suma de 111.000 lei, cei care sunt consilieri mai vechi ştiu că pentru anul 2012 a fost 
prevăzut realizarea unui  bazin la Orjogoaia,care să poată suplimenta cantitatea de apă .  

Dl Primar- sunt prevăzuti bani pentru SF-uri . 
 Dl Savu Daniel – pentru diriginte de santier – propune primarului numirea prin dispozitie a unui 
salariat din aparatul de specialitate care să verifice lucrările  

Dl Costea Lucian –La bransamente ,serviciul de apă s-a concesionat,cum facem,plătim noi 
bransamentele 

Dl Primar – toate investitiile sunt ale localităŃii: bransamente , cămine,contorizare sunt in 
patrimoniul localităŃii. Nu am concesionat serviciul. 
Am intrat in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară. 

Dl Costea  Lucian –la rampa de transfer de ce s-au alocat bani . 
Dl Primar – s-au furat motoarele şi trebuie pusă în funcŃiune rampa  
Dl Tintea Adrian – rampa nu a fost luată în primire de către firma de salubrizare 
Dl Primar – rampa de transfer este in patrimoniul localităŃii ,lor le-am dat-o în folosinŃă ,nu 

poate fi dat în primire ceva nefuncŃional . 
Dl Moise Viorel – pentru diriginte de şantier să fie angajată o persoană cu contract cu salariu 

fix. 
Dl Serban Ciprian – prin lege ,dirigintele de şantier ia procent din lucrare. 
Dl presedinte de sedinŃă –intreba dacă mai sunt alte amendamente la lista de investiŃii,în afară 

de cele precizate . 
Dl łintea Adrian – să fie notat şi DTE –amenajare pârtie de schi 
Dl Piele Iulian –  să se aibă în vedere construirea unor trotuare în zona Lunca,având în vedere 

că în zonă s-au întâmplat atâtea accidente. 
Dl Primar- este prevăzut  la punctul 13 în lista de investiŃii piste biciclisti (11,5 Km ) si trotuare 

în comuna Valea Doftanei .Este proiect şi  mai sunt încă două proiecte ,urmează să le depună să 
vadă ce poate să obŃină .La cheltuieli   şi reparatii s-a prevăzut si relantizoare în fata şcolii. 

Dl Serban – limitatoare de viteză neapărat 
Oceanu Daniel – La modernizare străzi  calea Mogosoaiei ,Clabucetului  si altele sunt toate 

intr-o zonă sau mai sunt si alte zone   
Dl Moise  Viorel - mai avem o problemă  cu drumul în zona Rusu,unde se lasă drumul , Luxten 

a construit niste gabioane care ii apără  tuburile,terenul se lasă şi drumul se deteriorează  . 
Dl Primar – urmează să aibă o discuŃie cu SC LUXTEN ,care o să vină cu  proiectantul şi se 

va prevedea de la baraj până mai jos  o lucrare de apărare mal. 
Dl łintea Adrian – să se facă SF şi documentaŃie şi pentru modernizare alte străzi decât cele 

prevăzute la punctul 14 şi ar fi bine să se prevadă fonduri pentru anul 2013, anii viitori daca sunt SF –
urile făcute  se pot face si lucrările. 

Dl Primar- avem bani prevăzuti pentru SF-uri  si pentru documetatie tehnico economică 
Dl Moise propune ca pentru proiectele ce le avem de făcut in anii 2013 ,2014 să se  incheie 

unui contract  cu o firmă pentru realizarea unor proiecte ce este agreata de Uniunea Europeană   
pentru  obtinere fonduri nerambursabile. 

Dl Primar – toate firmele cer avans pentru realizarea proiectelor 
Dl Costea Lucian-   total sumă pentru amendamente  pe lista de investiŃii  - 150.000 lei , 

cuprinzând,Cărăbanu ,Ciopârceni şi Rusu ,plăcutele de străzi, baza sportivă Tesila ,cele trei strazi din 
Trăisteni şi iniŃiativă domeniul schiabil  care ele totalizează tot 150.000 .ne mai trebuiesc bani pentru 
suplimentare suma scoală . 

Dl łintea Adrian -   la analiza  bugetului se vor găsi banii . 
Dl Primar –  să mai adăugăm 10.000 lei pentru puntile Ghimpoasa si Peste Vale 
Dl Moise Viorel – propune alocare bani si pentru corectare torent Bradeasa , zidurile de 

protectie s-au rupt . 
Dl Serban Ciprian– a fost prins in referatul dlui Viceprimar. 
Dl Tintea Adrian – a făcut propunere pentru toti torentii. 
Dl Presedinte de sedinta  supune la vot amendamentele aduse de consilierii locali în ordinea 

in care acestea au fost făcute : 
1 .Se supune la vot propunerea de a fi majorată suma acordată la învăŃământ cu 100.000 lei . 
Propunerea este supusă la vot şi se  aprobă cu unanimitate de voturi . 
2 .Propunere  documentaŃie corectare torenŃi : este propunerea dlui Branciog Tudor şi 

propunerea ulterioară a dlui Tintea Adrian privind întocmirea documentatiei pentru toŃi  torenŃii din 
localitate.Intreabă dacă sunt de acord cu  supunerea la vot a fiecărei propuneri sau cu supunerea la 
vot a propunerii dlui Tintea ,care cuprinde toŃi torenŃii. 
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Consilierii sunt de acord să fie supusă la vot propunerea dlui Tintea de a se intocmi 
documentaŃie pentru toti torentii din localitate . 

Propunerea este supusă la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi . 
3. Propunerea dlui Bărboi Pavel privind achizitionare si montare plăcute identificare străzi. 

 Dna Rijnoveanu explică faptul că plăcutele pentru străzi sunt obiecte de inventar şi  au fost 
prevăzuti bani la  administratia locală la “ Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”.Deasemenea  explică 
faptul că cheltuielile făcute peste suma de 18.000 sunt considerate cheltuieli de capital ,cele mai mici 
de 18.000 sunt cheltuieli cu bunurile şi serviciile . Aceeasi situatie este si pentru achizitionarea 
calculatoarelor. 

4. Propunerea dlui Moise Viorel şi a dlui Piele Iulian pentru montare relantizoare - zona 
Lunca şi zona unităŃilor de învăŃământ.  

 Dl Primar  aduce la cunostintă  consiliului local faptul că  relantizoarele si staŃiile sunt 
prevăzute la cheltuieli curente . 
 5. Propunerea dlui Tintea Adrian  ca la la  cap.67,rândul 1 din programul de investiŃii să 
rămână pentru reabilitare cămin cultural Teşila suma de 10.000 lei ,iar diferenŃa de  90.000 lei să se 
redistribuie la alte capitole.De asemenea la cap 65 ,punctul 2- DTE şi executie parc Rusu să rămână 
90.000 şi să se redistribuie 60.000 lei la alte capitole,la bază sportivă Tesila să se deschidă capitol  cu 
suma de 20.000 lei . 
 Supune la vot propunerea astfel făcută . 
 Dl Branciog Tudor-  trebuie luată în seamă si recomandarea comisiei buget finante- 
amenajare drum comunal Sumedrea-Ciopârceni-punctul 9. 
 Dl Costea Lucian – la  capitolul 84 ,la rand 11 s-a  propus completarea cu cele  trei trei străzi 
din Trăisteni ,la care se adaugă  şi propunerea facută de dl Branciog  pentru toate să se aloce suma 
de 50.000 lei  
 Dl Presedinte supune la vot  amendamentele de mai sus . 
 Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi. 
  
 6.Propunerea dlui łintea Adrian documentatie domeniul schiabil să se deschidă  finanŃare 
10.000 lei . 
 Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi 

Dl łintea Adrian - propune SF şi documentatie modernizare străzi prevăzute la cap 84,punctul 
14  la care se adaugă şi alte străzi să fie finanŃate pentru anul 2013 . 
   Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi  
  
 Se trece la discutarea bugetului pe capitole : 

La partea de venituri  
Preşedintele de şedinŃă întreabă dacă sunt obiecŃiuni . 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Se supune la vot partea de venituri a bugetului local aprobă cu unanimitate de voturi 

  La partea de cheltuieli Presedintele de şedinŃă întreabă despre modul în care se doreşte a fi 
discutat  

Dl łintea Adrian propune discutarea punct cu punct. 
Propunerea dlui łintea Adrian se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 La cap.51.02 –AutorităŃi publice  
 Dl Costea Lucian întreabă ce cheltuieli  sunt incluse la „Materiale şi prestări servicii cu 
caracter funcŃional” 
 Dna Rîjnoveanu – servicii juridice,înregistrări video .... 
 Dl Costea Lucian doreşte să se iniŃieze proiect de hotărâre cu privire la serviciile juridice 
acordate instituŃiei ,deasemenea  propune reducerea acestor cheltuieli cu 10.000 lei ,deasemenea  
propune ca fiecare consilier local ,prin rotaŃie să-şi prezinte punctul de vedere în ziarul localităŃii. 
 Dl Primar – ziarul apare de patru ori pe an. 
 Dl łintea Adrian întreabă ce cheltuieli sunt incluse la reparaŃii curente  
 Dna Rîjnoveanu -  răspunde la întrebarea domnului łintea 
 Dl Serban întrebă  ce cheltuieli sunt incluse la poştă şi telecomunicaŃii  
 Dna Rîjnoveanu –timbre,telefonie ,internet ,etc 
 Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 
 Se supune la vot aprobarea cheltuielilor la cap 51.02 „autorităŃi publice „  cu modificarea 
propusă ( mai puŃin 10.000 lei la „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcŃional”) 
 Propunere se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi  
 Cheltuielile de capital au fost discutate odată cu aprobarea Listei de investiŃii 
  
 La cap. 54.02”Servici publice comunitare de evidenŃă a persoanelor” 
 Nu sunt înscrieri la cuvânt . 
 Se supune la vot aprobarea cheltuielilor la cap 54.02 ”Servici publice comunitare de evidenŃă 
a persoanelor” 
 Se aprobă cu unanimitate de voturi  
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 La cap 54.02 „Fond de rezervă bugetară la dispoziŃia autorităŃilor locale” 
 Dl łintea Adrian  propune diminuarea fondului de rezervă  
 Dna Rîjnoveanu  explică faptul că acesta este stabilit cf Legii finaŃelor publice locale  în 
procent de  minim 5%  .Nu mai poate fi diminuat. 
 Nu sunt înscrieri la cuvânt . 
 Se supune la vot aprobarea cheltuielilor la cap 54.02  „Fond de rezervă bugetară la dispoziŃia 
autorităŃilor locale” 
 Se aprobă cu unanimitate de voturi  
 
 La cap 61.02 „PoliŃia comunitară” 
 Nu sunt înscrieri la cuvânt . 
 Se supune la vot aprobarea cheltuielilor la cap 61.02  „PoliŃia comunitară” 
 Se aprobă cu unanimitate de voturi  
 
 La cap 61.02 „ProtecŃie  civilă şi protecŃie contra incendiilor ” 
 Nu sunt înscrieri la cuvânt . 
 Se supune la vot aprobarea cheltuielilor la cap 61.02  „ProtecŃie  civilă şi protecŃie contra 
incendiilor” 
 Se aprobă cu unanimitate de voturi  
 
 
 La cap 65.02 „ÎnvăŃământ ” 
 
 Se suplimentează suma propusă cheltuieli cu bunuri şi servicii cu suma de 100.000 lei  ,care  
va fi distribuită astfel :30.000 lei pentru reparaŃii scoala Trăisteni şi 70.000 lei pentru şcoala Teşila  
pentru achiziŃie calculatoare şi bază materială tehnologică . 
 Se supune la  vot aprobarea cheltuielilor la cap 65.02 „ÎnvăŃământ ” cu suplimentarea de 
100.000 lei 
 Se aprobă cu unanimitate de voturi  
 
 
 La cap 67.02 „Biblioteca publică comunală  ” 
 Dl Branciog Tudor întreabă dacă nu este mare suma alocată pentru încălzit ,lumină şi forŃă 
motrice 
 Dna Rîjnoveanu –cheltuielile sunt calculate pentru întreaga clădire (Cămin cultural,  Sală 
festivităŃi şi bibliotecă) şi sunt repartizate pe capitole 
 Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 
 Se supune la  vot aprobarea cheltuielilor la  cap 67.02 „Biblioteca publică comunală  ” 
 Se aprobă cu unanimitate de voturi  
 
 La cap 67.02 „Cămin cultural  ” 
 Dl Branciog Tudor – precizează că a fost aprobat proiectul de reabilitare a căminului cultural 
 Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 
 Se supune la  vot aprobarea cheltuielilor la  cap 67.02 „Cămin cultural  ” 
 Se aprobă cu unanimitate de voturi  
 
 La cheltuieli de capital : 
 Cap.67.02.”Parcuri şi zone verzi”- cheltuieli de capital – rămâne suma de 90.000 aşa cum s-a 
stabilit la discutarea  Programului de investiŃii . 
 Nu mai sunt înscrieri  la cuvânt. 
 Se supune la  vot aprobarea cheltuielilor la  Cap.67.02.”Parcuri şi zone verzi”- cheltuieli de 
capital . 
 Se aprobă cu unanimitate de voturi  
 
 Cap.67”Transfer culte” suma de 20.000 lei ,câte 6.000 pentru fiecare din cele trei biserici 
ortodoxe şi 2.000 lei pentru biserica de pe Rusu . 
 Părintele Moise Florin apreciază că procentajul acordat cultului  ce deŃine biserica de pe Rusu 
este prea mare . 
 Nu mai sunt  înscrieri la cuvânt. 
 Se supune la  vot aprobarea cheltuielilor la  Cap.67”Transfer culte”. 
 Se aprobă cu unanimitate de voturi  
 
 Cap.67”Transfer asociaŃie tineri şi premieri elevi” suma de 20.000 lei  
 Nu  sunt  înscrieri la cuvânt. 
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 Se supune la  vot aprobarea cheltuielilor la  Cap.67. ”Transfer asociaŃie tineri şi premieri elevi” 
. 

Se aprobă cu unanimitate de voturi . 
 
 Cap.67”Transfer asociaŃia sportivă ” suma de 25.000 lei  
 Nu  sunt  înscrieri la cuvânt. 
 Se supune la  vot aprobarea cheltuielilor la  Cap.67. ”Transfer asociaŃia sportivă” . 

Se aprobă cu unanimitate de voturi . 
 
 Cap.67”Organizare tabără de creaŃie” suma de 15.000 lei  
 Nu  sunt  înscrieri la cuvânt. 
 Se supune la  vot aprobarea cheltuielilor la  Cap.67”Organizare tabără de creaŃie” 

Se aprobă cu unanimitate de voturi . 
 
 Cap.67”Organizare festivalul caşcavelei” suma de 30.000 lei  
 Nu  sunt  înscrieri la cuvânt. 
 Se supune la  vot aprobarea cheltuielilor la  Cap.67”Organizare festivalul cascavelei” 

Se aprobă cu unanimitate de voturi . 
 
 Cap.68.02 ”Asigurări şi asistenŃă socială ” suma de 751.700 lei  
 Nu  sunt  înscrieri la cuvânt. 
 Se supune la  vot aprobarea cheltuielilor la  Cap.68.02 ”Asigurări şi asistenŃă socială ” 

Se aprobă cu unanimitate de voturi . 
 
 Cap.70.02 ”Alimentare cu apă  ”  
 Nu  sunt  înscrieri la cuvânt. 
 Se supune la  vot aprobarea cheltuielilor la  Cap.70.02 ”Alimentare cu apă  ”  

Se aprobă cu unanimitate de voturi . 
 
 Cap.70.02 ”Iluminat public ”  
 Nu  sunt  înscrieri la cuvânt. 
 Se supune la  vot aprobarea cheltuielilor la  Cap.70.02 ”Iluminat public ”  

Se aprobă cu unanimitate de voturi . 
 
 Cap.70.02 ”Alte servici în domeniul locuinŃelor ,serviciilor şi dezvoltării comunale ”  
 Nu  sunt  înscrieri la cuvânt. 
 Se supune la  vot aprobarea cheltuielilor la  Cap.70.02  ”Alte servici în domeniul locuinŃelor , 
serviciilor şi dezvoltării comunale ”  

Se aprobă cu unanimitate de voturi . 
 
 Cap.84.02 ”Transporturi”  
 Dl Costea Lucian propune suplimentarea cu suma de 60.000  
 Se supune la  vot propunerea dlui Costea Lucian. 
 Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi . 
 Se supune la  vot aprobarea cheltuielilor la  Cap.84.02  ”Transporturi ”  
 Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
 Se discută Proiectul de buget pe anul 2013 şi estimări pentru anul 2014-2016 pentru serviciul 
public de alimentare cu  apă  
 Dl Preşedinte învită pe dl Primar să prezinte situaŃia bugetului la serviciul de apă . 
 Dl Primar face prezentarea proiectului de buget şi spune că doreste eficientizarea serviciului 
de apă  prin întocmirea de contracte,facturi  ,toate acestea urmând a fi prevăzute în regulamentul 
serviciului ce urmează a fi  aprobat într-o şedinŃă următoare . 
 Nu sunt alte înscrieri la cuvânt 
 Se supune la vot bugetul Serviciul public de alimentare cu  apă 
 Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se supune la vot bugetul cu modificările aduse,inclusiv cu acoperirea deficitului la cheltuieli cu 
excedentul exercitiului financiar al anului 2012. 
 Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se supune la vot lista de investiŃii cu modificările aduse  
 Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

2.Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea  structurii organizatorice ,a numărului de 
personal şi a statului de funcŃii pentru  aparatul de specialitate al Primarului comunei  Valea 
Doftanei  şi  pentru  serviciile publice înfiinŃate şi organizate în subordinea Consiliului Local 
Valea Doftanei  pentru anul 2013; 
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 Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive aşa cum a fost prezentat în 
materialul pus la dispozitia consilierilor .Da cuvantul persoanei care inlocuieste secretarul comunei 
Valea Doftanei  pentru a prezenta raportul de specialitate.Brinza Elena-Gabriela  dă citire raportului de 
specialitate la proiectul de hotărâre. 
  Dl presedinte întreabă dacă sunt înscrieri la cuvânt. 
  Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
  Se supune la vot Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea  structurii organizatorice ,a 
numărului de personal şi a statului de funcŃii pentru  aparatul de specialitate al Primarului comunei  
Valea Doftanei  şi  pentru  serviciile publice înfiinŃate şi organizate în subordinea Consiliului Local 
Valea Doftanei  pentru anul 2013. 
 Hotararea  se aprobă cu  unanimitate de voturi. 
 Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi : 

 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din 

cadrul  aparatului   de specialitate al  Primarului comunei  Valea Doftanei  şi din serviciile 
publice locale înfiinŃate şi organizate în subordinea Consiliului Local Valea Doftanei  ,  pentru   
anul 2013 
 Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive aşa cum a fost prezentat în 
materialul pus la dispozitia consilierilor .Da cuvantul persoanei care inlocuieste secretarul comunei 
Valea Doftanei  pentru a prezenta raportul de specialitate.Brinza Elena-Gabriela  dă citire raportului de 
specialitate la proiectul de hotărâre. 
  Dl presedinte întreabă dacă sunt înscrieri la cuvânt. 
  Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice 
din cadrul  aparatului   de specialitate al  Primarului comunei  Valea Doftanei  şi din serviciile publice 
locale înfiinŃate şi organizate în subordinea Consiliului Local Valea Doftanei  ,  pentru   anul 2013. 
 Hotararea  se aprobă cu  unanimitate de voturi. 
  
 4.Diverse  
 Dl Savu Daniel consideră că trebuie găsită o soluŃie astfel încât cetăŃenii din satul Trăisteni să 
nu se mai deplaseze în satul Teşila ,la primărie pentru obŃinerea semnăturilor  şi a ştampilei pe 
adeverinŃele eliberate de biroul primăriei din satul Trăisteni. 
 Dl Bărboi Pavel –propune căutarea unei solutii pentru spatiu AsociaŃia Crescătorilor de 
Animale Valea Doftanei . 
 Dl Moise Viorel aduce în discutie situatia locuitorilor din comuna Valea Doftanei care nu au 
încheiat contract pentru salubrizare . 
 Dl Bîtu Gheorghe – Doreste sa se respecte programul  de catre firma de salubrizare la 
ridicarea gunoiului menajer. 
 Dl Tintea Adrian – Propune să se  repartizeze de către Consiliul Loca Valea Doftanei  un 
spatiu pentru ACA Valea Doftanei. 
 În finalul discuŃiilor  Brînză Elena Gabriela   aduce la cunoştinŃă consilierilor locali ,că după 
studierea  documentaŃiei  aferentă  Hotărarii privind stabilirea unor măsuri pentru exploatarea raŃională  
şi menŃinerea potenŃialului de producŃie a pajiştilor de pe raza comunei Valea Doftanei,pentru anul 
2013 si in continuare  luată de consilierii locali  în şedinŃa convocată de îndată de către acestia în data 
de 29.03.2013,proiect de hotărâre la care nu a avut acces înainte de această şedinŃă convocată de 
îndată  ,faptul că nu a contrasemnat pentru legalitate Hotărârea nr.20/2013  pentru următoarele 
motive : consideră că nu au fost aplicate prevederile Legii 214/2011 privind organizarea ,administrarea 
şi exploatarea pajiştilor – lege specială  care reglementează regimul de organizare,admninistrare şi 
exploatare a pajiştilor şi că nu au fost aplicate prevederile art.123 din Legea 215/2001. 
 Consilierii locali s-au declarat nemulŃumiŃi de această decizie şi au ameninŃat că vor acŃiona în 
instanŃă . 
 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 ordinare a Consiliului Local 
Valea Doftanei din data de 4.04.2013.   
           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  

         Ion Manea 
Contrasemnează 

 pSECRETAR 
Şef birou  

Elena-Gabriela Brînză        


