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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 
                  CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
          PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi, 14.05.2013, de către Brînză Elena-Gabriela-şef birou  -persoană 
desemnată să înlocuiască  secretarul comunei Valea Doftanei, în şedinŃa  a  Consiliului Local 
Valea Doftanei,convocată  de îndată de către un nr. de 10 consilieri locali   prin adresa 
înregistrată la Primăria Valea Doftanei sub nr. 4629/13.05.2013 . 
 Brînză Elena-Gabriela - face apelul nominal, rezultând că la şedinŃă participă  14 
consilieri locali  ,lipsind dnul consilier Feticu Adrian-Dorin  . 
 La şedinŃă participă şi câŃiva locuitori (fermieri )ai comunei Valea Doftanei. 
 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 
Dl Moise Viorel  . 
 Dl Moise Viorel  nu doreste să prezideze această şedinŃă ,prin urmare conform ordinii 
stabilită  este desemnat presedinŃă de şedinŃă dl Oceanu Adrian Iulian. 
 Dl Presedinte de sedinŃa dă citire ordinii de zi ,asa cum a fost stabilită în adresa de 
convocare . 

1. Suplimentarea suprafeŃei de gol alpin pentru IP FERMA SRL în golul alpin Valea 
neagra. 

2. Aducerea la cunoştinŃă Consiliului Local Valea Doftanei a cererii prin care AsociaŃia 
Valedistana nu mai solicită suprafete de gol alpin . 

3. Revocarea Hotarării  privind atribuirea golurilor alpine prin contracte de păşunat . 
4. Aprobarea studiului de oportunitate şi a contractelor de concesiune prin atribuire 

directă a golurilor alpine din valea Doftanei  către AsociaŃia Crescătorilor de Animale 
Tesila Valea Doftanei . 
 
Dl Branciog Tudor  propune discutarea ordinii de zi  ,dar să nu se revoce Hotararea 

nr.20/2013 a Consiliului Local Valea Doftanei .Dă citire adresei cu nr.5516/Dos 
VII/1/DMP/2013 prin care  HCL nr.20/2013 este considerata nelegală de către  InstituŃia 
Prefectului Judetului Prahova şi solicită revocarea acesteia . 

Precizează că îi pare rău că dl Primar nu este de faŃă ,pentru că dumnelui făcea 
referire la jurământul depus la  preluarea  funcŃiei de ales local , citează conŃinutul 
jurământului  şi explică faptul că  prin  conŃinutul jurământului ,ca reprezentanŃi ai poporului , 
alesi democratic (demos- popor si kratos- putere) au jurat că vor respecata constituŃia şi 
legile Ńării pentru binele locuitorilor  comunei . 

Propune formularea unui răspuns la adresa primită de la Prefectura Prahova    în 
care consilierii locali să-şi exprime punctul de vedere . 

Dl Costea Lucian intervine şi precizează că discuŃia se duce pe o pantă gresită  şi 
precizează că a existat sprijinul InstituŃiei  şi chiar al Prefectului JudeŃului Prahova ,după cum 
se ştie  acestia au participat la Valea Doftanei la o şedinŃă de mediere referitoare la 
atribuirea păşunilor alpine.De asemenea precizează  că la această dată a intrat în vigiare 
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului  nr. 34/2013 privind organizarea ,admninistrarea  şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea  şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, prin aceasta s-a abrogat  Legea 214/2011  astfel încât  ordinea de zi propusă nu 
mai poate fi  discutată în forma propusă. Propune reconfirmarea Hotărârii nr.20/2013 a 
Consiliului Local Valea Doftanei .Precizează că, desi a fost făcută o solicitare  în data de 8 
mai 2013  prin care s-a propus  atribuirea directa a  păşunilor  unei asociatii a crescătorilor 
de animale din Valea Doftanei  a primit din partea Primarului comunei Valea Doftanei un 
răspuns „la mişto”. În condiŃiile în care nu se mai poate face atribuirea directa propune  
înlocuirea ordinii de zi  

 Dl Tintea propune adoparatea unui hotărâri legale de către consiliul local  care 
să rezolve problema păşunilor alpine astfel încât  crescătorii de animale  să nu piardă 
subvenŃiile pe anul 2013 .Hotărârea să se adopte în temeiul art 36 şi art 45,lit f) din Legea 
215/2001. Propune  încheierea unei asocieri între Consiliul Local Valea Doftanei  şi AsociaŃia 
Crescătorilor de Animale Tesila Valea Doftanei . 

Dl Costea Lucian  definitivează propunerea pentru  ordina de zi,în următoarea formă : 
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1. Reconfirmare Hotărârii nr.20/2013 a Consiliului Local Valea Doftanei- avănd în 
vedere situaŃia de maximă urgenŃă pentru rezolvarea problemelor locuitorilor 
comunei Valea Doftanei ; 

2. Adresă către InstituŃia Prefectului-JudeŃul Prahova  şi solicitarea avizului de 
legalitate privind HCL 20/2013; 

3. DiscuŃii privind iniŃierea unui proiect de hotărâre privind asocierea  în 
participaŃiune a Consiliului Local Valea Doftanei  cu AsociaŃia Crescătorilor de 
Animale Teşila  Valea Doftanei  în interesul locuitorilor comunei  valea Doftanei 
sau  posibilitatea intrării Consiliului Local Valea Doftanei în AsociaŃia Crescătorilor 
de Animale Tesila Valea Doftanei . 
 
Dl Presedinte de sedinŃă supune la vot ordinea de zi ,propusă mai sus. 
Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate de voturi (14 voturi pentru) 
 

Se  trece la punctul 1 al ordinei de zi : Reconfirmare Hotărârii nr.20/2013 a Consiliului 
Local Valea Doftanei- avănd în vedere situaŃia de maximă urgenŃă pentru rezolvarea 
problemelor locuitorilor comunei Valea Doftanei 

Nu sunt intervenŃii la acest punct . 
Se supune la vot. 
Propunerea se aprobă cu 13 voturi pentru  şi o abŃinere (Oceanu  Daniel) 
 
La punctul 2 al ordinii de zi : Adresă către InstituŃia Prefectului-JudeŃul Prahova  şi 

solicitarea avizului de legalitate privind HCL 20/2013 – se trece la redactarea adresei  către 
prefectură  în care  s-a precizat modalitatea prin care s-a aprobat HCL nr.20/2013   ,faptul că 
se renfirmă această hotarăre şi se solicită acordarea avizului de legalitate din partea 
InstituŃiei Prefectului Prahova. 

După redactare dl PresedinŃă de şedinŃă dă citire acestei adrese . 
Adresa este semnată de către toŃi cei 14 consilieri prezenŃi în şedinŃa de astăzi. 
La punctul 3 al ordinii de zi : DiscuŃii privind iniŃierea unui proiect de hotărâre privind 

asocierea  în participaŃiune a Consiliului Local Valea Doftanei  cu AsociaŃia Crescătorilor de 
Animale Teşila  Valea Doftanei  în interesul locuitorilor comunei  valea Doftanei sau  
posibilitatea intrării Consiliului Local Valea Doftanei în AsociaŃia Crescătorilor de Animale 
Tesila Valea Doftanei. 

Dl Costea Lucian  propune amânarea discutării acestui punct pentru studierea  
situaŃiei . 

În finalul şedinŃei dl Costea Lucian dă citire răspunsului primit de la Primarul comunei 
Valea Doftanei şi a adresei întocmită de dl avocat Dumitru Bogdan  ca răspuns la adresa 
depusă la primăria comunei Valea Doftanei în data de 8 mai 2013. 

Dl  Preşedinte de ŞedinŃă anunŃă că ordinea de zi s-a epuizat şi  dacă nu sunt 
intervenŃii,  declară închise lucrările şedinŃei publice de îndată a Consiliului Local Valea 
Doftanei din data de 14.05.2013.   
            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. 
Adrian-Iulian Oceanu   

Contrasemnează 
 pSECRETAR 

Şef birou  
Elena-Gabriela Brînză        


