
 
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 
                  CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
          PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi, 18.06.2013, de către Brînză Elena-Gabriela-şef birou  -persoană 
desemnată să înlocuiască  secretarul comunei Valea Doftanei, în şedinţa   extraordinara a  
Consiliului Local Valea Doftanei,convocată   de Primarul comunei Valea Doftanei  prin 
Dispozitia  nr. 202/2013. 
 Brînză Elena-Gabriela - face apelul nominal, rezultând că la şedinţă participă  11 
consilieri locali  ,lipsind dnii  consilieri  Bărboi Pavel ,Costea Lucian Vileford ,Piele Iulian  şi 
Serban Ciprian-Florin . 
 La şedinţă participă  si dl Manea I Ion  primarul comunei Valea Doftanei. 
 Dl Consilier Manea Ion-preşedintele de vârstă al Consiliului Local Valea Doftanei  
arată că şedinţa este legal constituită ,declară deschisă şedinţa  şi  anunţă că  preşedinte de 
şedinţă  , aşa cum s-a stabilit ordinea, în şedinţa extraordinară din data de 13.07.2012 , este 
Dl Oceanu Daniel-Vasile   . 
 Dl  Oceanu Daniel-Vasile  - presedintele sedintei  supune la vot procesele verbale ale 
sedintelor de consiliu local din data de 20.05.2013 şi  29.05.2013. 
 Dl Tintea Adrian   se înscrie la cuvânt şi precizează că are obiectiuni la procesul 
verbal din data de 29.05.2013  în sensul că  dumnealui a specificat la momentul dezbaterii 
punctului 4 de pe ordinea de zi a sedintei din data de 29.05.2013   că ”nu participă la vot 
întrucât se încadrează în prevederile art.46,alin(1) din Legea 215/2001  şi art.77, alin.1 şi  
alin 2 .din Legea 393/2004”  si doreste  sa se modifice procesul verbal în sensul că nu a 
participat la vot , nu că s-a abţinut . 
 Precizarea dlui Tintea se consemnează de către Brînză Elena-Gabriela-şef birou  -
persoană desemnată să înlocuiască  secretarul comunei Valea Doftanei. 
 Dl Tintea mai precizează că in  sedinta din data de 29.05.2013 la punctul 4 al ordinei 
de zi ,la împărtirea suprafetei de pasune alpină in cele două loturi ,s-a stabilit că suprafata de 
50 ha pasune Musita 1 să fie trecută din Lotul 1 în Lotul 2. 
 Dl  Moise Viorel  precizează că acest lucru s-a discutat ,dar nu s-a supus la vot. 
 Dl Manea Ion   precizează că propunerea finală  supusă la vot a fost cea a dlui Moise 
Viorel  şi anume că numai cele două pasuni alpine Baiul Mare 1 şi Cota Prislop  să fie trecute  
din lotul 1 in lotul 2 ,nu si Musita 1. 
 Majoritatea consilierilor locali sunt de acord cu cele precizate de dl Moise Viorel si dl 
Manea Ion . 
 Se supune  la vot procesul verbal al sedintei din data de 29.05.2013  ,iar  in urma 
numararii voturilor rezultatul este următorul : pentru : 9 consilieri ,  abtineri : 2  ( Savu Daniel 
si Branciog Tudor). 
 
 In continuare  Dl Presedinte de sedinţa dă citire ordinii de zi ,asa cum a fost stabilită 
în dispozitia  de convocare : 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea transformarii unor posturi din statul de functii 
aferent  institutiilor învatamântului preuniveritar de stat din  comuna Valea Doftanei  ; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la preluarea dreptului de administrare de către Consiliului 
Local Valea Doftanei a  amplasamentelor obiectivelor de investiţii  ce au făcut obiectul  
contractului  nr.363/18.10.2011 din cadrul Programului Naţional de  Dezvoltare a 
Infrastructurii; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea asocierii comunei Valea Doftanei, Judetul 
Prahova cu comuna Clinceni, judetul Ilfov  - Lider de parteneriat  si S.C. Noroc Logistic 
S.R.L.  in scopul obtinerii finantarii nerambursabile in cadrul Axei Prioritare 5, Domeniul 
Major de Interventie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea 
ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”-POSDRU 2007-
2013, Cerere de propuneri de proiecte grant nr. 143 ; 
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4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice  a 
obiectivului de investiţii « Lucrări de betonare străzi:  Irisului, Soarelui, Clabucetului, 
I.L.Caragiale, Valea Negraşului   » 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării serviciului  de pază în unităţile de 
învăţământ de pe raza comunei Valea Doftanei ; 

6.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al 
Serviciului Public de Alimentare cu Apă ,Canalizare şi Salubritate Valea Doftanei ,aprobarea 
baremurilor consumului de apă în sistem pauşal şi al  modelului contractului de furnizare 
/prestare; 
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea procedurilor  şi criteriilor  de organizare a  
concursului  pentru ocuparea  funcţiei contractuale de conducere  vacante  de Şef Şerviciu 
Alimentare cu Apă  Canalizare şi Salubritate  Valea Doftanei . 

 
Dl Savu Daniel propune adăugarea unui punct pe ordinea de zi : Diverse  
Dl Presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi cu completarea adusa de dl 

consilier Savu Daniel . 
 
Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate de voturi ( 11 voturi ) . 
 
Se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu 

privire la aprobarea transformarii unor posturi din statul de functii aferent  institutiilor 
învatamântului preuniveritar de stat din  comuna Valea Doftanei   

Dl Primar Manea I  Ion prezinta proiectul de hotărâre şi expunerea de motive  . 
Dl consilier Manea Ion  precizează ca este vorba de personalul nedidactic (auxiliar : 

ingrijitori,fochisti,etc) şi că s-a obţinut mai intai ,asa cum precizează legislatia in vigoare ,  
avizul  Inspectoratuluii Scolar . 

 Se supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea transformarii unor 
posturi din statul de functii aferent  institutiilor învatamântului preuniveritar de stat din  
comuna Valea Doftanei  . 

Hotararea se adopta cu unanimitate de voturi (11 pentru) 
 
 
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu privire la preluarea dreptului 

de administrare de către Consiliului Local Valea Doftanei a  amplasamentelor 
obiectivelor de investiţii  ce au făcut obiectul  contractului  nr.363/18.10.2011 din 
cadrul Programului Naţional de  Dezvoltare a Infrastructurii 

Dl primar Manea I  Ion prezinta proiectul de hotărâre şi expunerea de motive  . 
Nu sunt inscrieri la cuvant. 
Se supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la preluarea dreptului de 

administrare de către Consiliului Local Valea Doftanei a  amplasamentelor obiectivelor de 
investiţii  ce au făcut obiectul  contractului  nr.363/18.10.2011 din cadrul Programului 
Naţional de  Dezvoltare a Infrastructurii 

Hotararea se adopta cu unanimitate de voturi (11 pentru) 
 
Punctul 3 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 

asocierii comunei Valea Doftanei, Judetul Prahova cu comuna Clinceni, judetul Ilfov  - 
Lider de parteneriat  si S.C. Noroc Logistic S.R.L.  in scopul obtinerii finantarii 
nerambursabile in cadrul Axei Prioritare 5, Domeniul Major de Interventie 5.2 
„Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”-POSDRU 2007-2013, 
Cerere de propuneri de proiecte grant nr. 143 

 
Dl Primar prezinta proiectul de hotărâre şi expunerea de motive   si precizează că in 

sală sunt si reprezentantul  comunei Clinceni si ai liderului de parteneriat S.C. Noroc Logistic 
SRL   si  îi invită să ia cuvântul. 

Dl. Vasile Moroianu  se prezintă ca făcând parte din grupul managerial al S.C. Noroc 
Logistic SRL   precizează că proiectul  se referă la calificarea profesională a tinerilor şi 
oamenilor care au nevoie de loc de muncă, este benefic pentru cetăţenii comunei . 
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Participarea comunei Valea Doftanei la acest proiect nu implică cheltuieli financiare din 
partea autorităţii locale . 

Din partea primăriei Clinceni ,managerul de proiect dl Ionită  prezintă proiectul  şi 
precizează că  liderul de parteneriat (comuna Clinceni) va suporta contributia de 2% , în 
cadrul proiectului vor fi incluse si cheltuielile cu sediul admninistrativ Valea Doftanei , 
cheltuielile cu plata a doua persoane ,calculatoare,birotică ,salubrizare ,energie electrică , 
telefonie ,curierat,etc..Proiecxtul are ca indicator obligatoriu – angajarea   persoanelor 
scolarizate in cadrul acestuia în proportie de 10%.In acest sens  respopnsabilii de proiect vor 
face demersuri,vor purta discuţii cu angajatorii.Fiecare cursant va primi o subvenţie de 400 
lei , cursantii vor primi sprijin si consiliere necesară pentru deschiderea unei afaceri . 

Dl Moise Viorel –consilier local intreabă  dacă Consiliul Local va avea vreo contributie 
financiară în acest proiect,dacă diplomele sunt recunoscute  şi  pe ce termen se deruleaza 
acest proiect  

Răspunsul   reprezentantului comunei Clinceni :  Nu   vor fi contributii financiare din 
partea UAT Valea Doftanei ,diplomele sunt recunoscute ,   cursurile  se vor desfăşura în 360 
de ore ,perioada de implementare a proiectului -1 an.  

Dl Moise Viorel  precizează că «  speră  că nu vor veni cu pretentii  ca Consiliul Local  
să pună la dispozitie spatiul necesar pentru acest proiect » 

Răspunsul   reprezentantului comunei Clinceni : Nu  
Dl Moise Viorel   intreaba  pe ce meserii s-au axat  
Răspunsul   reprezentantului comunei Clinceni :fiind zonă montană  s-au gandit la 

agroturism. 
Dl Moise Viorel   crede ca ar fi bine să  se faca cursuri si in alte domenii : 

oierit,cresterea animalelor ,etc 
Răspunsul   reprezentantului comunei Clinceni : proiectele finantate prin axa 5.2 

priveste pregatirea in alte domenii de activitate ,nu agricol . 
Dl consilier Manea Ion  salută iniţiativa ,este o oportunitate pentru pregătirea fortei de 

muncă ,nivelul de ocupare este foarte scăzut ,consideră că dacă ar fi nevoie să se pună la 
dispozitie un spatiu ar trebui sa existe sustinere si colaborare din partea Consiliului Local.  

Dl consilier Savu Daniel  este de aceeasi parere cu dl Manea Ion. 
Reprezentantul  comunei Clinceni si ai liderului de parteneriat S.C. Noroc Logistic 

SRL multumesc pentru deschiderea de care au dat dovada consilierii locali. 
Nu mai sunt alte interventii . 
Se supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea asocierii comunei 

Valea Doftanei, Judetul Prahova cu comuna Clinceni, judetul Ilfov  - Lider de parteneriat  si 
S.C. Noroc Logistic S.R.L.  in scopul obtinerii finantarii nerambursabile in cadrul Axei 
Prioritare 5, Domeniul Major de Interventie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a 
zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de 
muncă”-POSDRU 2007-2013, Cerere de propuneri de proiecte grant nr. 143 

Hotărârea se adopta cu  10  voturi  pentru şi o abtinere (dl Moise Viorel ) 
 

 Punctul 4 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice  a obiectivului de investiţii « Lucrări de betonare 
străzi:  Irisului, Soarelui, Clabucetului, I.L.Caragiale, Valea Negraşului   » 

Dl Tintea Adrian propune modificarea documentatiei ,în sensul asigurării unei lăţimi a 
drumurilor betonate  de minim 4 m ,acolo unde permite amplasamentul .La o lăţime mai mică 
se circulă foarte greu în condiţiile in care se petrec doua masini. 

Dl primar : eventual o sa mai reduca din lungime si o sa mareasca latimea. 
Dl Manea Ion propune amenajarea acostamentului la nivelul platformei. 
Dl Savu Daniel intreba daca  se facă lucrări de betonare sau îmbrăcăminte asfaltică , 

unele strazi au panta de 35%,  propune să se amenajeze  mai putine drumuri ,dar bine şi 
anul următor să se facă altele .Documentatia costa bani.Propune sa se realizeze puitin dar 
bun .Sa se facă în paralel Tesila si Trăsteni. 

Dl consilier  Manea Ion consideră că mai trebuie discutat  pe aceasta tema. 
 

 De la acest moment participă la şedinţă şi dl consilier Şerban Ciprian-Florin. 
  
Dl Moise Viorel  întreabă dacă banii au fost prevăzuti în buget şi propune pentru  

realizarea lucrărilor  să se facă licitaţie publică pentru intocmirea caietului de sarcini. 
Dl primar răspunde: da,banii au fost prevăzuti. 
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Nu mai sunt alte interventii. 
 
Se supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-

economice  a obiectivului de investiţii « Lucrări de betonare străzi:  Irisului, Soarelui, 
Clabucetului, I.L.Caragiale, Valea Negraşului   » 

Hotărârea se adopta cu  unanimitate de voturi ( 12 voturi ) 
 

 Punctul 5 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 
achiziţionării serviciului  de pază în unităţile de învăţământ de pe raza comunei Valea 
Doftanei ; 

 
Dl primar Manea I  Ion prezinta proiectul de hotărâre şi expunerea de motive   şi 

precizează că programul va fi stabilit intre orele 7,00 şi 19,00. 
Dl Ţintea Adrian propune stabilirea programului de la 7,00 la 15,00. 
Dl.Primar : in scoli exista si program după amiază. 
Dl Savu Daniel : consideră că se achizitionează foarte usor servicii ,în planul de 

măsuri se prevede o colaborare cu politia ,nu   firmă de pază . 
Dl Primar : aceste aspecte au fost discutate la convocarea prefectului cu priamrii si 

directorii de scoli.Politia locală are un nr. restrans de salariati ,cu numai 7 salariati nu se 
poate supraveghea 7 unitati de invatamant. 

Nu mai sunt alte interventii. 
Se supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării serviciului  

de pază în unităţile de învăţământ de pe raza comunei Valea Doftanei. 
Hotărârea se adopta cu  unanimitate de voturi ( 12 voturi ) 
 

 Punctul 6 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 
Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Serviciului Public de Alimentare cu 
Apă ,Canalizare şi Salubritate Valea Doftanei ,aprobarea baremurilor consumului de 
apă în sistem pauşal şi al  modelului contractului de furnizare /prestare; 

 
Dl Primar Manea I  Ion prezinta proiectul de hotărâre şi expunerea de motive 
Dl consilier Manea Ion : au mai fost discutii pe tema alimentare cu apă ,niciodată în 

Valea Doftanei apa potabilă nu a fost la parametrii  normali .daca varianta cu concesionarea 
serviciului a picat ,altă variantă nu este.Probabil după ocuparea postului de sef serviciu  se 
vor mai  rezolva unele probleme organizatorice.Din lecturarea documentatiei aferenta 
proiectului de hotarare a inteles că  regulamentul are la bază acte normative ce trebuiesc 
respectate.Dacă sunt amendamente propune să se aducă acum. 

Dl Feticu Adrian  întrebă ce pret va fi practicat. 
Dl Primar: 1 leu cu TVA /m.c.,norma la pausal este de 6 m.c. 
Dl Ţintea Adrian propune  angajarea sefului serviciului si apoi aprobarea 

regulamentului. 
Dl Primar: Serviciul trebuie sa aiba regulament ca sa poata functiona.Trebuie sa se 

sustina. 
Dl Savu Daniel : Trebuie analizat cu atentie ,pretul apei se dublează,insista sa se 

gaseasca o solutie ,apa nu este potabilă . 
Dl Moise Viorel : Apa nu este potabilă ,nu se poate mării preţul sau consumul. 
Dl Primar: Se va muta captarea pe Cotofana,trebuie sa luam masuri astfel incat să 

facem să funcţioneze serviciul . 
Dl Branciog Tudor:  este evident că lucrurile s-au schimbat în bine în ceea ce priveşte 

problema apei  în ultimul an de zile, se simte că s-a făcut ceva ,lucrurile incep să 
meargă.Cetăţenii comunei au fost ani de zile păcăliţi,au plătit apă şi  nu au avut ,au plătit 
izlaz şi nu au avut.Trebuie găsită o cale de mijloc ,preţul este mare şi se  poate ca cetăţenii 
să nu plătească. Ar trebui să se lucreze prin puterea exemplului. 

Dl Serban Ciprian-Florin : trebuiesc stabilite reguli stricte ,să se facă scutiri numai 
acolo unde nu este apă ,trebuie să se facă încasări 60%-70% , nu 30% .    

Dl primar: scutirile sunt prevăzute la  capitolul  VIII  
Dl Branciog Tudor :  se dublează preţul  
Dl Feticu Adrian : toată lumea vrea să plătească puţin ,dar să consume cat mai mult  
( să ude gradina). 
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Dl Savu Daniel :solicită să se regleze preţul  
Dl Branciog Tudor: propune un consum de 5 m.c./persoană ,oricum apa nu este 

poatbilă . 
Dl Feticu Adrian:propune instalarea apometrelor 
Dl Ţintea Adrian :propune scăderea preţului 
Dl Primar: preţul trebuie aprobat de A.N.R.S.C. ,în urma transmiterii unei 

documentatii justificative bine intemeiata . 
Dl Manea Ion : dacă factura este emisă lunar ,probabil se vor face şi încasări ,trebuie 

facut in asa fel incat serviciul să functioneze.Propune  stabilirea unui  pret de 0,8 lei /m.c.(cu 
TVA) ,pret ce se va aplica numai după obţinerea avizului de la A.N.R.S.C. . 

Nu mai sunt alte intervenţii. 
Dl Presedinte de sedintă supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 

Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Serviciului Public de Alimentare cu Apă 
,Canalizare şi Salubritate Valea Doftanei ,aprobarea baremurilor consumului de apă în 
sistem pauşal şi al  modelului contractului de furnizare /prestare  cu amendamentul propus 
de dl consilier Manea Ion . 

Hotărârea se adopta cu  unanimitate de voturi ( 12 voturi ) 
 
Punctul 8 Diverse  
Dl Savu Daniel -  este interesat de neplata indemnizatiilor pentru sedintele 

extraordinare si de indata . 
Dl  Manea Ion – propune repararea drumului  din punctul Florei (la Cusor Plesa) 
Dl  Primar – va trimite un  tub si cu ajutorul salariatilor de la gospodarire comunală va 

incerca sa rezolve problema . 
Dl Moise Viorel spune că a depus o cerere de inmatricularte auto 
Dl primar: s-a transmis raspuns de persoanele care au competenta  inmatricularii 

autovehiculelor locale. 
Dl  Feticu Adrian :  Trebuie rezolvata problema apelor pluviale din satul Trăisteni , 

trebuie găsită o solutie . 
Dl Savu Daniel : degeaba a fost aprobat regulamentul de gospodarire si  

infrumusetare al localitatii   ,imaginea Traisteniului nu s-a schimbat,tot se depozitează 
busteni. 

Dl Bitu Gheorghe – este de părere că politia locală nu îsi face treaba  
Dl Ţintea Adrian : felicită politia locală pentru că îsi face treaba ,chiar a asistat  la 

largirea unui drum  în satul Traisteni.  
Dl  Preşedinte de Şedinţă anunţă că ordinea de zi s-a epuizat şi  dacă nu sunt 

intervenţii,  declară închise lucrările şedinţei publice extraordinare  a Consiliului Local Valea 
Doftanei din data de 18.06.2013.   
            În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea privind transparenţa în administraţia 
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. 
Daniel-Vasile  Oceanu   

 
 

Contrasemnează 
 pSECRETAR 

Şef birou  
Elena-Gabriela Brînză        
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