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JUDETUL PRAHOVA

                                          CONSILIUL LOCAL AL
                                   COMUNEI   VALEA DOFTANEI

      PROCES VERBAL,

Incheiat astăzi,21.12.2011, de către secretarul comunei Valea Doftanei,
Vasile  Piele, în şedinţa extraordinară convocată de  Primarul comunei Valea 
Doftanei,prin Dispoziţia nr.1206 din 16.12.2011.

Secretarul comunei Valea Doftanei face apelul nominal, rezultând că la 
şedinţă participă  10   consilieri din totalul de 14 ,lipsind dnii Lucian Vlieford 
Costea,Ionel Iordache şi Vasile Dogaru,fiind prezent însă dl Ştefan Bîtu,invitat pentru 
a fi validat pe postul de consilier rămas vacant.

Şedinţa,fiind o şedinţă festivă este deschisă de dl Primar-Gheorghe 
Mosor,care prezintă primele puncte ale ordinii de zi

1. Depuneri de coroane la Monumentul Eroilor pentru cinstirea eroilor 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

2. Primirea colindătorilor cu ocazia Naşterii Domnului şi a Sărbătorilor de Iarna 
Având în vedere faptul că în sala de consiliu sunt deja prezenţi colindătorii,dl 

primar propune inversarea celor  două puncte şi propune instructorilor de la Şcoala 
Generală Teşila şi de la asociaţia Tinerilor Valea Doftanei să înceapă colindul pe 
care l-au pregătit pentru consiliul local.

După prezentarea colindului dl.Primar mulţumeşte colindătorilor ,cadrelor 
didactice care i-au pregătit şi părinţilor colindătorilor care i-au insoţit şi invită pe toţi 
să primescă darurile pregătite pentru ei.

La punctul 2 dl Primar solicită tinerilor colindători să fie prezenţi alături de 
consiliul local şi de personalul din administraţia locală la depunerea coroanei de flori 
la Monumentul Eroilor pentru cinstirea eroilor Revoluţiei Române din anul 1989.

După depunerea coroanei,şedinţa se reia în sala de consiliu cu celelelte 
puncte ale ordinii de zi.

Conducerea şedinţei o preia dl Aurelian Tocitu,care înainte de prezentarea 
ordinii de zi a şedinţei aşa cum a fost stabilită prin dispoziţia de convocare a acesteia 
să propună introducerea la pct.3 a unui nou punct,care să fie denumit-Avizul 
consiliului local cu privire la repartizarea tineretului bovin (10 buc.) femel pe care S.C 
Ferma I.P.Valea Doftanei la pus la dispoziţie consiliului local în conformitate cu 
contractul de asociere încheiat între cele două părţi-.

Punctele următoare în ordinea stabilită prin dispoziţia de convocare,
4.Proiect de hotărâre cu privire la validarea unui mandat de consilier local.
5.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea 

Doftanei pe anul 2011.
6.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea Hotararii 

Consiliului Local Valea Doftanei nr. 44/2011,privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale pentru anul 2012.

Dl. Tocitu Aurelian, supune ordinea de zi aşa cum a fost prezentată ,iar 
aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi.

La punctul 3 al ordinii de zi,dl Preşedinte dă cuvântul dlui Iosif Florin spre a se 
prezenta situaţia cu tineretul bovin.

Dl Iosif Florin explică consiliului local,fatul că potrivit contractului de asociere 
cu consiliul local,SC Ferma IP Valea Doftanei avea obligaţia să predea consiliului 
local pentru promovarea rasei de bovine V aldostana o femelă tineret pe fiecare an al 
asocierii,respectiv 10 buc.

SC Ferma IP a considerat că promovarea în acest mod s-ar fi făcut greoi şi a 
adus din Italia toate cele 10 femele,pe care doreşte să le dea consiliului local 
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deîndată  spre a putea fi date cetaţenilor interesaţi în promovarea rasei.Bovinele sunt 
aduse şi trebuiesc repartizate urgent ,pentru că Ferma IP nu are capacitatea 
suficientă de adăpostire a acestora.

Dl Daniel Savu  viceprimarul comunei arată că s-au  depus un număr de 13 
cereri din partea cetăţenilor interesaţi.

Dl Vladimir Cojocaru consideră că pentru a se da spre creştere cu titlu gratuit 
bovinele să se întocmescă şi un contract cadru  între consiliul local şi persoana 
interesată,contract care să fie transmis şi părţii italiene spre a fi şi aceasta deacord 
spre a nu face obiecţiuni în ceea ce priveşte modul de creştere, de exploatare a 
acestora,etc.

Dl Iosif Florin explică faptul că cele zece bovine au fost  cumpărate de SC 
Ferma Ip de la partea italiană a programului de promovare a rasei de bovine ,iar 
consiliul local nu are nicio obligaţie cu privire la creşterea acestora

Având în vedere că numărul de cereri este mai mare decât numărul de 
bovine,dl viceprimar propune ca pe data de 22.12.2011 ,împreună cu alte eventuale 
cereri ce se vor mai depune ,să se facă tragere la sorţi,iar beneficiarii să fie  doritorii 
norocoşi.

Se supune la vot propunerea dlui viceprimar,dar şi a dlui Vladimir Cojocaru,iar 
acestea sunt aprobate cu unanimitate de voturi.

La punctul 4 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre cu privire la validarea unui 
mandat de consilier local-dl preşedinte invită comisia de validare a consiliului local să 
analizeze legalitatea alegerii suplentului de pe lista  PDL şi să prezinte analiza 
făcută.

Comisia de validare întrunită în următoarea componenţă
1.Ion Manea
2.Emil Piele,prin procesul verbal arată că au fost întrunite condiţiile legale şi că 

nu există caz de incompatibilitate şi a hotărât să propună validarea dlui Bîtu Ştefan , 
consilier în cadrul Consiliului Local Valea Doftanei,din partea Partidului Democrat 
Liberal.

Dl Preşedinte văzând procesul verbal al comisiei de validare invită pe dl Bătu 
Ştefan să depună jurământul prevăzut de Legea nr.215/2001,republicată.

Dl Bîtu Ştefan depune în faţa consiliului local jurământul.
După depunerea jurământului dl preşedinte supune aprobării consiliului local 

proiectul de hotărâre,iar acesta este aprobat cu unanimitate de voturi.
Din acest moment dl preşedinte anunţă că dl consilier Bîtu Ştefan   face parte 

din Consiliul Local al comunei Valea Doftanei şi poate participa la  dezbaterile ce au 
loc în cadrul acestuia  cu drept de vot şi îl felicită în faţa consiliului pentru noua 
funcţie obţinută.

În continuare se trece pa pct.5 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre cu privire la 
rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2011.

Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre sunt prezentate de către dl 
primar,iar după prezentare dl preşedinte supune aprobării proiectul de hotărâre,care 
este aprobat cu unanimitate de voturi.

Punctul 6 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si 
completarea Hotararii Consiliului Local Valea Doftanei nr. 44/2011,privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012  este prezentat de dna Mihaela 
Munteanu-inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului  din 
compartimentul finanţe-contabilitate.

Dna Munteanu arată că în conformitate cu O.G.nr.30 din 31.08.2011 se 
completează şi modifică Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,ceea ce conduce în 
mod inerent la modificare şi completarea prin hotărâre de consiliu a Hotărârii 
nr.44/2011 a Consiliului Local Valea Doftanei,privind stabilirea taxelor şi impozitelor 
locale pentru anul 2012.

În acest sens a iniţiat împreună cu dl primar proiectul de hotărâre,iar pentru 
adoptarea acestuia trebuie stabilite procentual cotele de impozit.

2



Dl Ionaş Cîrstea solicită cuvântul şi propune ca art.3,alin.7,lit.a cota impozitului 
pe clădiri să fie stabilită la 10%

În acelaşi context dl Aurelian Tocitu,propune în cadrul aceluiaşi articol,la litera 
b procentul de 30%

Dl Vladimir Cojocaru  propne ca art.3 al proiectului de hotărâre să stabilească 
procentul de 5% şi să  se respecte întreg articol 3 al acestuia şi propune să fie 
aprobat şi art.4 din proiectul de hotărâre.

Dl Preşedinte supune spre aprobare propunerile de modificare ale proiectului 
de hotărâre ,iar acestea sunt aprobate cu unanimitate de voturi.

Proiectul de hotărâre modificat  cu propunerile făcute sunt supuse aprobării 
consiliului local şi aprobate cu unanimitate de voturi.

Având în vedere faptul că ordinea de zi s-a epuizat ,dl preşedinte declaraă 
închisă şedinţa,iar dl primar invită toţi participanţii la şedinţă, la ciocnirea unui pahar , 
închinat Naşterii Domului şi Anului Nou,urând tuturora –La Mulţi Ani!-.

Preşedinte de Şedintă,
               Aurelian Tocitu

Contrasemneaza
Secretar,

                                        Vasile Piele
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