ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA VALEA DOFTANEI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat astăzi 09.01.2017, de către consilier juridic Corina Cordoș,locțiitorul
secretarului comunei Valea Doftanei, în şedinţa extraordinara convocată de
Primarul comunei Valea Doftanei cu dispozitia nr.2/2017 .
Dna Corina Cordoș face apelul nominal, rezultând că la şedinţă participă 14
consilieri din totalul de 15 validati ,lipsind dl consilier Florin Șerban .
Ședința este deschisă de dl Primar, Lucian Vileford Costea ,care înainte de a
prezenta ordinea de zi dă cuvântul dlui Aurelian Tocitu,președintele de vârstă al
consiliului pentru a anunța președintele de ședință.
Dl Președinte de vârstă după ce transmite urări de un Nou An bun întregului
consiliu local ,arată că așa cum s-a stabilit ordinea ,președintele de ședință al
acestei ședințe este dl consilier Ionel Iordache.
Dl consilier Ionel Iordache preia lucrările ședinței și propune aprobarea
ordinii de zi a ședinței așa cum a fost aceasta stabilită prin convocarea făcută prin
dispoziția primarului.
Ordinea de zi prevăzută în dispoziția de convocare este următoarea:
1.Proiect de hotărâre cu privire la acoperirea definitivă din excedentul
bugetului local,a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2016
Dl Primar mai arată că la sfârșitul ședinței va face o prezentare a tuturor
propunerilor de lucrări și investiții pe care ar dori să le realizeze și care va dori să fie
luate în considerare la formarea bugetului pe anul 2017 și va solicita consiliului local
să vină cu toate propunerile de acest gen spre a fi luate în dezbatere până la
aprobarea bugetului local.
Dl Președinte propune consiliului local aprobarea ordinii de zi ,iar aceasta este
aprobată cu unanimitate de voturi,inclusiv solicitarea dlui primar.
Primul punct al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre cu privire la acoperirea
definitivă din excedentul bugetului local,a deficitului secţiunii de dezvoltare a
bugetului local pe anul 2016 ” este prezentat succint de către dl Primar și pentru
lămuriri suplimentare dă cuvântul dnei Maria Rîjnoveanu-șef birou financiar-contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului,care face expunerea necesară
înțelegerii rolului acoperirii deficitului bugetar din excedentul existent.
După prezentarea făcută de dna Maria Rîjnoveanu,dl președinte solicită
consiliului local puncte de vedere.
Având în vedere faptul că nu sunt nelămuriri legate de proiectul de hotărâre și
nu sunt înscrieri la cuvânt,dl Președinte supune aprobării consiliului local proiectul de
hotărâre,proiect aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenți.
La propunerea dlui Primar,de a se prezenta o situație de viitor,dl Primar
dorește în primul rând să facă o intervenție în ceea ce privește SC Reinvest SRL ,
față de doleanțele acestora și mai întâi a înmânat consilierilor solicitarea făcută spre
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a nu se interpreta că cineva ascunde consiliului local ceea ce dorește această
societate.
Iar față de materialul prezentat dl Primar arată că după studierea materialului
orice consilier care consideră oportun ceea se solicită SC Reinvest SRL ,să inițieze
proiectul de hotărâre pe care să îl prezinte consiliului spre aprobare,fiindcă personal
nu va iniția un astfel de proiect de hotărâre.
Dl consilier Crinu Oseacă dorește să reamintească tuturura faptul că nu se
împotrivește consiliul la realizarea unor investiții în Valea Doftanei,indiferent de cine
dorește să o facă.
Dl consilier Ciprian Șușu este de părere ca reprezentantul SC Reinvest SRL
va trebui să fie reinvitat cu un proiect de investiție fezabil și cu posibilitățile de
finanțare ale acestuia,dovedite conform legilor noastre.
Dl consilier Daniel Savu consideră că tot jocul cu atâtea solicitări este făcut tot
în urma scandalului cu drumul de acces,fiindcă a fost un protocol de colaborare cu
fostul primar și acum se mai vrea unul cu consiliul local,fiindcă acest protocol va
folosi undeva - cuiva.
În continuare dl consilier Crinu Oseacă solicită dlui Primar să se urgenteze
problema atribuirii celor aprox.600 ha.pajiște,fiindcă se intră din nou în criză de timp.
Dl Primar arată că a făcut cu aparatul propriu prima discuție privind întocmirea
studiului de oportunitate în condițiile prevăzute de lege ,cu toate că și-ar dori ca
atribuirea să fie făcută unei asociații (în situația în care legea o permite).Față de
acesată situație solicită consiliului local să vină cu idei atât pentru pajiștile la care a
făcut referire dl consilier Crinu Oseacă,cât și pentru suprafețele de pajiște numite
izlaz comunal (aprox.600 ha).
În continuare dl Președinte lasă cuvântul dlui Primar spre a prezenta
prioritățile anului 2017 în materie de lucrări și investiții.
Înșiruite într-o ordine aleatorie și nu în funcție de importanța lor obiectivele ar fi:
1.Trotuare pe str.Lunca Doftanei;
2.Rezolvarea drumului de acces către pensiunea ATRA (str.Lacului);
3.Schimb teren pentru terenul de la Popas Vlădișor în vederea atribuirii în
concesiune a acestuia;
4.Variantă Teșila (Pod Cheia Teșilei-str.Șețul) spre a se realiza un nou acces
spre a se constitui o nouă zonă industrială;
5.Amfiteatru în curtea Primăriei ,care va deveni și o casă a căsătoriilor;
6.Preluarea construcției (motel) de la SC Apasco SA Măneciu;
7.Reabilitarea tuturor captărilor de apă potabilă;
8.Finalizarea atribuirilor de terenuri din parcul industrial Trăisteni;
9.Reabilitarea canalului de apă din str.Pacific;
10.Tribune și scenă la stadion Trăisteni;
11.Terminarea lucrărilor de asfaltare începute;
12.Atribuirea spre folosire a tuturor pajiștilor;
13.Inventarierea patrimoniului localității;
14.Aprobarea Planului Urbanistic General;
15.Realizarea domeniului schiabil;
16.Preluarea drumurilor forestiere Prislop și Negraș;
17.Realizarea celor 7 podețe la care se lucrează în partea de proiectare;
18.Lărgirea străzilor Calea Trăisteniului-Calea Brașovului până la intersecția
”Drăgănescu”;
19.Reparații la drumul Negraș,unde sunt existente sumele din calamități;
20.Săli de așteptare la dispensarele umane și centrale termice pentru încălzit
spațiile acestora;
21.Atribuirea unor suprafețe de izlaz pentru realizarea unor ferme agricole;
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22.Organizarea unei sărbători a localității suplimentară Festivalului
Cașcavelei;
23.Reabilitarea sediului poliției;
24.Achiziționarea unei suprafețe de teren pentru mărirea cimitirului din satul
Trăisteni;
Alte proiecte ar fi începerea asfaltării DJ 102 I și 101T,proiecte ce vor trebui
realizate împreună cu consiliul județean;
Un proiect major ar fi realizarea sitemului unitar de alimentare cu apă și
canalizare în localitate;
În sprijinul realizării diferitelor obiective noua societate înființată de consiliul
local va acorda un sprijin deosebit.
Tot prin intermediul acestei firme dorește să se realizeze un depozit de
material lemnos pentru lemn de foc destinat populației spre a nu se mai ajunge în
situația anului trecut.
Dl consilier Dinu Clinci arată că în zona propusă ca parc industrial în satul
Teșila ,o parte din terenul nominalizat are destinația ”teren pentru sport” și nu este
corect ca acestui teren să îi fie schimbată destinația ,chiar dacă nu s-a realizat nimic
pe el până acum.
Dl Primar arată că pentru lotul de schi antrenamentele și concursurile se vor
organiza la pârtia de schi.
Dl Dinu Clinci dorește să precizeze faptul că nu este vorba numai de lotul de
schi ,ci de toți cei ce doresc să facă sport în satul Teșila și nu au unde.
Dl Primar declară că a înțeles punctul de vedere și fiindcă suprafața terenului
este destul de mare va avea în vedere precizarea dlui Dinu Clinci.
Având in vedere ca ordinea de zi a ședintei ordinare a fost epuizata dl
Presedinte de Şedinta declară şedinţa închisă.
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 se va transmite tuturor consilierilor spre însuşire şi aprobare în
şedinţa următoare a consiliului local .
Înregistrarea audio face parte din dosarul sedintei.
Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal într-un singur
exemplar.
Preşedinte de Şedință
Consilier Local,
Ionel Iordache
Contrasemnează
pSecretarul comunei
Valea Doftanei
Cons.jr.Corina Cordoș
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