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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

                                          CONSILIUL LOCAL AL 
                                   COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
 
          PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi,14.10.2011, de către secretarul comunei Valea Doftanei, Vasile  
Piele, în şedinţa ordinară a  Consiliului Local Valea Doftanei,convocată de Primarul 
comunei Valea Doftanei cu Dispoziţia nr.533 din 07.10.2011    . 
 Secretarul comunei Valea Doftanei face apelul nominal, rezultând că la 
şedinţă participă  12   consilieri din totalul de 15 ,lipsind dnii Lucian Vileford 
Costea,Vladimir Cojocaru şi Adrian Herie. 
 Dl. Tocitu Aurelian, preşedintele de vârstă al consiliului local deschide şedinţa 
şi constatând că aceasta este legal constituită,anunţă că  şedinţa fiind publică sunt 
prezenţi şi locuitori din comună şi că preşedintele de şedinţă conform celor stabilite 
de consiliul local este dl.Daniel Savu. 
 În continuare dl Preşedinte  prezintă  ordinea de zi  aşa cum a fost anunţată 
de dl primar ,astfel: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea 
Doftanei pe anul 2011 

2. Proiect de hotărâre  cu privire la desemnarea membrilor din partea 
Consiliului Local al comunei Valea Doftanei în consiliul de administraţie al asociaţiei 
dintre Consiliul local al comunei Valea Doftanei şi SC Ferma I.P.Valea Doftanei 

3.Proiect de  hotărâre  privind aprobarea regulamentului serviciului de 
salubrizare a localităţii Valea Doftanei,a                               
documentaţiei  de atribuire si a contractului cadru pentru delegarea de gestiune prin 
concesiune a serviciului de salubrizare al  comunei VALEA DOFTANEI, jud. Prahova 

 4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii pentru  
aparatul de specialitate al Primarului comunei  Valea Doftanei  şi  pentru  serviciile 
publice înfiinţate şi organizate în subordinea Consiliului Local Valea Doftanei ca 
urmare a susţinerii examenului de promovare în clasă şi în grad profesional a unor 
funcţionari publici 
 5. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea domeniilor serviciilor publice şi 
locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr.55/2002   

 6.Propuneri ,sugestii care să stea la baza întocmirii documentaţiei de atribuire 
a păşunilor alpine pe anul 2012 şi în continuare. 

 Dl Primar solicită consiliului local să fie deacord cu o suplimentare a ordinii de 
zi,respectiv –Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de buget al 
comunei Valea Doftanei pe anul 2012 şi a estimărilor pentru anii  2013-2015,iar acest 
punct să fie inserat la punctul 2,iar toate celelalte să se decaleze. 
 Dl Preşedinte supune la vot şi propunerea dlui primar,iar ordinea de zi este 
aprobată cu unanimitate de voturi în următoarea formă: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea 
Doftanei pe anul 2011 

2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de buget al comunei 
Valea Doftanei pe anul 2012 şi a estimărilor pentru anii  2013-2015 

3. Proiect de hotărâre  cu privire la desemnarea membrilor din partea 
Consiliului Local al comunei Valea Doftanei în consiliul de administraţie al asociaţiei 
dintre Consiliul local al comunei Valea Doftanei şi SC Ferma I.P.Valea Doftanei 

4.Proiect de  hotărâre  privind aprobarea regulamentului serviciului de 
salubrizare a localităţii Valea Doftanei,a                               
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documentaţiei  de atribuire si a contractului cadru pentru delegarea de gestiune prin 
concesiune a serviciului de salubrizare al  comunei VALEA DOFTANEI, jud. Prahova 

 5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii pentru  
aparatul de specialitate al Primarului comunei  Valea Doftanei  şi  pentru  serviciile 
publice înfiinţate şi organizate în subordinea Consiliului Local Valea Doftanei ca 
urmare a susţinerii examenului de promovare în clasă şi în grad profesional a unor 
funcţionari publici 
 6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea domeniilor serviciilor publice şi 
locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr.55/2002   

 7.Propuneri ,sugestii care să stea la baza întocmirii documentaţiei de atribuire 
a păşunilor alpine pe anul 2012 şi în continuare. 

 La punctul 1 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea 
bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2011,punct de la  care participă şi 
dnii Lucian Vileford Costea şi Vladimir Cojocaru,dl Preşedinte dă cuvântul dlui primar 
spre a prezenta propunerile de rectificare. 
 După prezentare dl preşedinte dă cuvântul consiliului local pentru a face şi alte 
propuneri. 
 Dl adrian Ţintea propune consiliului să fie deacord cu alocarea sumei de 
40000 lei pentru realizarea unor proiecte de investiţii cu fonduri europene ,cum ar fi 
unul pentru realizarea unui domeniu schiabil,proiect pe care îl susţine încă de la 
începutul anului. 
 Dl Preşedinte supune spre aprobare propunerea dlui Ţintea ,dar aceasta nu 
întruneşte decât 1 vot pentru şi 13,abţineri. 
 Dl Preşedinte supune aprobării proiectul de hotărâre aşa cum a fost propus de 
dl Primar,iar acesta este aprobat cu 12 voturi pentru şi 2 abţineri. 

Punctul 2 al ordinii de zi-.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului 
de buget al comunei Valea Doftanei pe anul 2012 şi a estimărilor pentru anii  2013-
2015 este prezentat de către dl Primar şi aprobat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi-Proiect de hotărâre  cu privire la desemnarea 
membrilor din partea Consiliului Local al comunei Valea Doftanei în consiliul de 
administraţie al asociaţiei dintre Consiliul local al comunei Valea Doftanei şi SC 
Ferma I.P.Valea Doftanei. 

Dl Lucian Costea consideră că în ceea ce priveşte asocierea cu SC Ferma IP 
SRL, conducerea acestei societăţi nu a convocat până acum consiliul  de 
administraţie aşa cum prevede contractul de asociere şi nici nu  s-a acitat de sarcina 
aducerii celor 10 bovine până la data de 31 Mai a anului 2011. 

Dl Adrian Ţintea consideră că potrivit invitaţiei la şedinţa consiliului de 
administraţie,având în vedere că unele termene contractuale nu au fost 
respectate,asociatul nostru ar fi trebuit să supună aprobării consiliului noul plan de 
dezvoltare a parteneriatului. 

Atât dl Lucian Costea cât şi dl Ionaş Cărstea consideră că asociatul consiliului 
local poate avea intenţii bune în continuare,dar nu a făcut cunoscute aceste intenţii 
consiliului local. În consecinţă propun amînarea luării unei decizii până la prima 
şedinţă a consiliului local,dată când vor fi invitaţi în scris reprezentanţii SC Ferma IP 
Valea Doftanei să-şi prezinte noul program de dezvoltare a parteneriatului. 

Dl Preşedinte  supune spre aprobare consiliului local propunerrea dlor Costea 
şi Cîrstea,iar aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi,proiectul de hotărâre 
fiind amânat de la aprobare. 

Punctul 4 al ordinii de zi-Proiect de  hotărâre  privind aprobarea 
regulamentului serviciului de salubrizare a localităţii Valea Doftanei,a   documentaţiei 
de atribuire şi a contractului cadru pentru delegarea de gestiune prin concesiunea 
serviciului de salubrizare al comunei Valea Doftanei.jud.Prahova. 
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 La acest punct al ordinii de zi  de la  care participă şi dl Adrian Herie,se înscrie 
la cuvânt dl Lucian Costea care arată că a studiat bine documentaţia şi nu este 
întrutotul deacord cu aceasta  pentru mai multe motive şi anume: 
 -documentaţia a fost făcută oarecum în pripă cu multe  preluări de la alte 
localităţi cum ar fi localitatea Floreşti. 
 - de beneficiile concesiunii serviciului va beneficia numai societatea ce va 
concesiona serviciul,iar comuna se va alege în general cu tarife mari pentru 
prestarea acestui serviciu. 
 -documentaţia se adresează în general societăţilor de profil, care au reuşit să 
realizeze profituri imense din această activitate în toată ţara, nefiind accesibilă şi altor 
societăţi. 
 Dl Vladimir Cojocaru propune ca documentaţia de atribuire să fie  completată 
şi cu un punct în care rampa de transfer se va da în concesiune odată cu serviciul 
public ,iar profitul comunei să fie mai mare,inclusiv reduceri de tarife către populaţie. 
 Dl Lucian Costea propune amânarea acestui punct ,până se va face 
completarea documentaţiei cu propunerile făcute. 
 Dl Preşedinte supune spre aprobare propunerea dlui Costea ,propunere 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 In continuare se trece la pct.5 al ordinii de zi-Proiect de hotărâre cu privire la 
modificarea statului de funcţii pentru  aparatul de specialitate al Primarului comunei  
Valea Doftanei  şi  pentru  serviciile publice înfiinţate şi organizate în subordinea 
Consiliului Local Valea Doftanei ca urmare a susţinerii examenului de promovare în 
clasă şi în grad profesional a unor funcţionari publici. 
 După consultarea consiliului local cu privire la propuneri sau obiecţiuni,având 
în vedere faptul că acestea nu vin,dl Preşedinte supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre,iar acesta este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 6 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea 
domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în 
folosul comunităţii potrivit Ordonanţei Guvernului nr.55/2002 ,se înscrie la cuvânt dl 
Lucian Costea ,care propune ca un alt loc unde contravenienţii să desfăşoare 
activităţi în folosul comunităţii să fie pe izlazurile comunale, la întreţinerea acestora. 
 Dl Preşedinte supune spre aprobare proiectul de hotărâre împreună cu 
propunerea dlui Costea şi este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 7 al ordinii de zi-Propuneri ,sugestii care să stea la baza  întocmirii 
documentaţiei de atribuire a păşunilor alpine pe anul 2012 şi în continuare este 
deschis discuţiilor prin înscrieri la cuvânt. 
 Dl Primar arată că toţi chiriaşii ce au folosit păşunile alpine în perioada 2006-
2011 au depus cereri de prelungire a contractelor ,invocând Legea Muntelui. 
 Dl Lucian Costea arată că o astfel de prelungire a contractelor nu este în 
concordanţă    cu  Legea nr.215/2001,republicată sau a altor legi de atribuire a 
bunurilor din proprietatea comunei şi nici a contractelor încheiate,fiindcă aceste 
contracte nu au prevăzute astfel de clauze.În consecinţă Legea Muntelui nu poate să 
oblige proprietarul la prelungirea contractelor de închiriere . 
 În rezolvarea cererilor depuse dl Costea Lucian propune  organizarea unei noi 
licitaţii,dar de data aceasta pentru concesionarea suprafeţelor pe o perioadă de 49 
ani. 
 O altă  propunere a dlui Lucian Costea este asocierea consiliului local în forma 
parteneriatului public-privat cu toţi marii fermieri în parte sau formarea unei asociaţii 
lărgite . 
 Dl Vladimir Cojocaru propune consiliului să nu ia o decizie la data când ar fi 
pusă pe ordinea de zi o eventuală prelungire a contractelor,fără a avea punctul de 
vedere al consilierului juridic al consiliului local. 
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 Dl Ion Cătălin Lungu consideră că prelungirea contractelor de închiriere va 
defavoriza pe alţi crescători de animale,care se declară interesaţi de o afacere cu 
creşterea animalelor,mai ales decând se acordă subvenţii pentru această 
activitate,iar aceşti crescători de animale aşteaptă organizarea licitaţiei. 
 Dl Vasile Bâtu consideră că bine ar fi să se caute un compromis spre a nu se 
pierde subvenţia de actualii chiriaşi,în cazul în care prelungirea actualelor contracte 
de închiriere nu primeşte avizul de legalitate al consilierului juridic al consiliului local. 
 Dl Lucian Costea consideră să se analizeze posibilitatea realizării 
parteneriatului public-privat dar care se bazeze pe o dezvoltare a zonei montane,prin 
realizarea de drumuri de acces,îmbunătăţirea pajiştilor,a stânelor. 
 Prezenţi în şedinţa de consiliu ,unii dintre marii fermieri susţin că este perfect 
legală măsura prelungirii actualelor contracte de închiriere ,fiindcă din punct de 
vedere legal consiliul local va fi apărat de Legea Muntelui. 
 Dl Daniel Oceanu solicită puţin cuvântul dlui Preşedinte şi arată că şi el este 
crescător de animale şi doreşte să participe la noua licitaţie,dar că nu are nimic cu 
cei ce au avut contract de închiriere până acum şi nu se opune la prelungirea 
acestora,dar în situaţia în care nu se va găsi o situaţie şi pentru el,va ataca în 
instanţă hotărârea consiliului local de prelungire a contractelor. 
 Având în vedere că sugetiile ce se doreau prin ordinea de zi erau cu privire la 
stabilirea unor criterii pentru întocmirea documentaţiei de atribuire a păşunilor alpine 
în perioada următoare şi nu de prelungire a contractelor actuale,prelungire ce a fost 
solicitată după anunţarea ordinii de zi a şedinţei şi convocarea consiliului local în 
şedinţă,dl Preşedinte propune consiliului local ca cererile de prelungire a contractelor 
să fie analizate cu mare atenţie şi a legislaţiei ,iar consiliul să se pronunţe numai 
după această analiză şi cu avizul specialiştilor în domeniul juridic. 
 Consiliul local este deacord cu propunerea dlui Preşedinte şi consideră că 
momentan punctul 7 al ordinii de zi este încheiat,urmând a fi reluat într-o şedinţă 
următoare. 
 Având în vedere faptul că acestea au fost punctele de pe ordinea de zi ,dl 
Preşedinte declară lucrările şedinţei închise. 
 

Preşedinte de Şedinţă, 
                   Daniel Savu 
 
 

Contrasemneaza 
          Secretar, 
                                               Vasile Piele 


