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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

                                          CONSILIUL LOCAL AL 
                                   COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
 
          PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi,21.09.2012, 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.  din . 09.2012    . 
 Secretarul comunei Valea Doftanei face apelul nominal, rezultând că la 
şedinţă participă  10   consilieri din totalul de 15 ,lipsind dnii Pavel Bărboi,Lucian 
Vileford Costea,Viorel Moise,Daniel Oceanu şi Florin Ciprian Şerban. 
 La şedinţă participă şi  dna Maria Rîjnoveanu-şef birou economico-financiar 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei. 
 Preşedintele de vârstă al consiliului local, dl Ion Manea deschide şedinţa şi 
constatând că aceasta este legal constituită, anunţă că  preşedinte de şedinţă aşa 
cum s-a stabilit ordinea în şedinţa extraordinară din data de 13.07.2012 este dl 
Gheorghe Bîtu. 
 Dl Gheorghe Bîtu  odată cu preluarea funcţiei de Preşedinte de Şedinţă 
supune spre dezbatere şi aprobare consiliului local procesul verbal al şedinţei de 
consiliu din şedinţa extraordinară din data de  28.08.2012. 
 Având în vedere că nu sunt obiecţiuni la acesta,procesul verbal este aprobat 
cu unanimitate de voturi. 
 În continuare dl Preşedinte de Şedinţă prezintă ordinea de zi ,spre a o supune 
spre aprobare consiliului local. 
 Dl Primar prezintă dlui Preşedinte un nou punct al ordinii de zi,nr.14 ,care 
consideră că este de mare importanţă pentru localitate şi nu suportă amânare. 
 Proiectul propus este : 
 -Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea transferului contractului de 
închiriere de la S.C.Farmacia Hygeea S.R.L.Câmpina către S.C.Farmacia Hygeea 
S.R.L. Valea Doftanei 
 Dl Preşedinte prezintă ordinea de zi aşa cum a fost anunţată prin dispoziţia 
primarului şi propune completarea la ultimul punct cu noul proiect propus de către dl 
primar. 

1.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Local al comunei Valea Doftanei; 
 2. Proiect de hotărâre cu privire la la aprobarea documentaţiei tehnico –
economice  pentru investiţia „EXTINDERE ADUCŢIUNE APĂ ÎN SATUL TEŞILA-
CAPTĂRI VORNICU ŞI ERMENEASA » 
 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării unei centrale 
termice   pe combustibil solid (lemn) pentru Serviciul Local de Situaţii de Urgenţă 
 4. Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea întocmirii unei documentatii 
tehnice pentru reabilitarea spatiului in care îşi desfăşoară activitatea Asociaţia 
Tinerilor-Valea Doftanei 
 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico –
economice  pentru investiţia „EXTINDERE CLADIRE SEDIU PRIMARIE TEŞILA » 
 6. Proiect de hotărâre cu privire cu privire la aprobarea întocmirii unui studiu 
de fezabilitate şi a unei documentatii tehnico-economice pentru înfiinţarea unui parc 
în comuna Valea Doftanei,satul Teşila,str.Calea Doftanei,nr.304; 
 7.Proiect de hotărâre privind acceptul şi susţinerea participării Bibliotecii 
comunale Valea Doftanei-Teşila la Programul Naţional BIBLIONET 
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8. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei 
Valea Doftanei pe anul 2012. 
 9. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local Valea Doftanei în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul 
instituţiilor  învaţământului preuniversitar de stat din localitatea Valea Doftanei  
 10. Proiect de hotărâre   cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local Valea Doftanei în Consiliul de Administraţie  al instituţiilor  învaţământului 
preuniversitar de stat din localitatea Valea Doftanei.  
 11. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea studiului de oportunitate pentru  
delegarea gestiunii serviciului public de iluminat public din comuna Valea Doftanei 
prin contract de concesiune. 
 12. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea rezilierii contractului de 
închiriere nr. 1412 din 27.05.1996 încheiat între Primăria comunei Valea Doftanei şi 
m.d. Iordache Gheorghe,pentru terenul în suprafaţă de 10000 m.p. 
 13. Proiect de hotărâre   cu privire la aprobarea vânzării apartamentelor din 
blocurile de locuinţe A-A1 din comuna Valea Doftanei,satul Teşila. 
 14. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea transferului contractului de 
închiriere de la S.C.Farmacia Hygeea S.R.L.Câmpina către S.C.Farmacia Hygeea 
S.R.L. Valea Doftanei 
 Dl Preşedinte arată ca în continuare trecem la dezbaterea punctelor înscrise 
în ordinea de zi, după cum urmează : 

1.« Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Local al comunei Valea Doftanei”, iniţiator dl primar. 

Înscrieri la cuvânt .NU 
Supunere la vot.UNANIMITATE 
2. Proiect de hotărâre cu privire la la aprobarea documentaţiei tehnico –

economice  pentru investiţia „EXTINDERE ADUCŢIUNE APĂ ÎN SATUL TEŞILA-
CAPTĂRI VORNICU ŞI ERMENEASA », iniţiator dl primar 

Participă şi dl consilier Viorel Moise. 
Dl.Preşedinte solicită dl Primar să de câteva detalii asupra documentaţia 

tehnico-economică. 
Dl primar arată că docunentaţia a fost întocmită aşa cum s-a cerut 
Înscrieri la cuvânt. 
Dl Adrian Nicolae Ţintea. Înainte de plecarea la întocmirea D.T.E.trebuia 

făcută o analiză a potabilităţii apei. 
Dl.Primar.Sursele de apă sunt aceleaşi.Numai sistemul de captare se 

îmbunătăţeşte.Se lucrează asupra volumului captat şi a turbulenţei. 
Alte înscrieri.NU 
Supunere la vot.UNANIMITATE 
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării unei centrale 
termice   pe combustibil solid (lemn) pentru Serviciul Local de Situaţii de 
Urgenţă, ”, iniţiator dl primar.                                                                                                      
Înscrieri la cuvânt.NU 
Supunere la vot.UNANIMITATE 
4. Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea întocmirii unei documentatii 

tehnice pentru reabilitarea spatiului in care îşi desfăşoară activitatea Asociaţia 
Tinerilor-Valea Doftanei.Participă şi dl consilier Daniel Vasile Oceanu. 

Înscrieri la cuvânt.NU 
Supunere la vot.UNANIMITATE 
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico –
economice  pentru investiţia „EXTINDERE CLADIRE SEDIU PRIMARIE 
TEŞILA » 
Înscrieri la cuvânt. 
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Dl Daniel Savu .Ideea este bună.Sursa de finanţare există_ 
Dl Primar-există sursa de finanţare. 
Supunere la vot.UNANIMITATE 
6. Proiect de hotărâre cu privire cu privire la aprobarea întocmirii unui studiu 

de fezabilitate şi a unei documentatii tehnico-economice pentru înfiinţarea unui parc 
în comuna Valea Doftanei,satul Teşila,str.Calea Doftanei,nr.304; 

Înscrieri la cuvânt.NU 
Supunere la vot.UNANIMITATE 
7. Proiect de hotărâre privind acceptul şi susţinerea participării Bibliotecii 

comunale Valea Doftanei-Teşila la Programul Naţional BIBLIONET 
Înscrieri la cuvânt.NU 
Supunere la vot.UNANIMITATE 
8. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei 

Valea Doftanei pe anul 2012. 
Dl Preşedinte solicită dnei Mariana Rîjnoveanu să aducă precizările spre a fi 

înţelese destinaţiile sumelor din capitolele în care se fac rectificările bugetare. 
După prezentare- Înscrieri la cuvânt.-NU 
Supunere la vot.-UNANIMITATE 
9. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local Valea Doftanei în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul 
instituţiilor  învaţământului preuniversitar de stat din localitatea Valea Doftanei. 

Dl Preşedinte solicită înscrieri la cuvânt pentru a se face propunerile necesare. 
Dl Adrian Nicolae Ţintea propune pe dl Ion Manea 
Dl.Iulian Piele propune pe dl Tudor Branciog. 
Supunere la vot 

 dl ION MANEA 4 PENTRU 
dl  TUDOR  BRANCIOG 8 PENTRU 

Reprezentantul consiliului local dl consilier Tudor Branciog. 
10. Proiect de hotărâre   cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local Valea Doftanei în Consiliul de Administraţie  al instituţiilor  învaţământului 
preuniversitar de stat din localitatea Valea Doftanei.  

Dl Preşedinte solicită înscrieri la cuvânt pentru a se face propunerile necesare. 
Dl Daniel Savu propune pe dl Ion Manea 
Dl.Daniel Oceanu propune pe dl Adrian Ţintea. 
Supunere la vot 

 dl ION MANEA 6 PENTRU 
dl  ADRIAN ŢINTEA 6 PENTRU 

Dl Preşedinte solicită un nou tur pentru că la primul a ieşit balotaj. 
dl ION MANEA 8 PENTRU 
dl  ADRIAN ŢINTEA 4 PENTRU 

Reprezentantul consiliului local dl consilier   Ion Manea 
11. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea studiului de oportunitate pentru  

delegarea gestiunii serviciului public de iluminat public din comuna Valea Doftanei 
prin contract de concesiune. 

Înscrieri la cuvânt. 
Dl.Daniel Savu. 
Acesta arată că pe toată perioada sa de mandat ca viceprimar a avut 
probleme cu asigurarea iluminatului public.Concesiunea serviciului trebuie 
făcută cât mai repede 
Supunere la vot.UNANIMITATE 
12. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea rezilierii contractului de 

închiriere nr. 1412 din 27.05.1996 încheiat între Primăria comunei Valea Doftanei şi 
m.d. Iordache Gheorghe,pentru terenul în suprafaţă de 10000 m.p. 
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Înscrieri la cuvânt. 
Dl.Daniel Savu. 
Acesta arată că a sugerat într-o şedinţă anterioară ca moşt.def.Iorache să fie 

invitaţi în şedinţa de consiliu când va fi pe ordinea de zi acest proiect. 
Dl.Preşedinte solicită clarificări asupra situaţiei.Ce se întâmplă dacă se aprobă 

rezilierea contractului fără acordul chiriaşului. 
Dl Vasile Piele –secretarul comunei ,arată că moşt.def.Iordache 

Gheorghe,după primirea hotărârii de consiliu pot face plângere prealabilă prin care 
va solicita reanalizarea hotărârii adoptate la consiliul local sau o pot ataca la instanţa 
de contencios administrativ şi fiscal competentă. 

Supenere la vot  
Voturi Numele şi Prenulele consilierului care s-a abţinut sau a votat contra 

Pentru 10  
Abţinere 1 Adrian Nicolae Ţintea 
Contra 1 Daniel Savu 

 
13. Proiect de hotărâre   cu privire la aprobarea vânzării apartamentelor din 

blocurile de locuinţe A-A1 din comuna Valea Doftanei,satul Teşila 
Înscrieri la cuvânt.NU 
Supunere la vot.UNANIMITATE 
14. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea transferului contractului de 

închiriere de la S.C.Farmacia Hygeea S.R.L.Câmpina către S.C.Farmacia Hygeea 
S.R.L. Valea Doftanei. 

Dl.Preşedinte araă că acest proiect  comportă în primul rând analiza  
art.1(dacă se aprobă sau nu) 

Art.1 
Înscrieri la cuvânt.NU 
Supunere la vot.10 PENTRU,2 ABŢINERE 
Art.2.Durata  
Înscrieri la cuvânt.NU 
Supunere la vot.UNANIMITATE 
Art.3.Suprafaţa 
Înscrieri la cuvânt.NU 
Supunere la vot.UNANIMITATE 
Art.4.Preţul 
Înscrieri la cuvânt 
Dl.Manea Ion propune ca la farmacia Trăisteni 
Dl.Iulian Piele propune 0,4 Euro/m.p.şi lună 
Dl.Adrian Feticu propune 1 Euro/m.p. şi lună 
Supunere la vot: 
0,4 Euro/m.p.şi lună 4 pentru; 
1 Euro/m.p. şi lună  4 pentru; 
Alte propuneri 
Dl Ion Manea -0,5Euro/m.p.şi lună 
Supunere la vot-8 pentru 
Art.5,art.6,art.7 şi art.8 
Înscrieri la cuvânt.NU 
Supunere la vot.UNANIMITATE 
Dl Preşedinte de Şedinţă anunţă că ordinea de zi s-a epuizat şi dacă nu sunt 

intervenţii,  mulţumeşte  pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei 
ordinare publice a Consiliului Local Valea Doftanei din data de 21.09.2012.   

 
* 
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            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. 

 
  Preşedinte de Şedintă, 

Gheorghe Bîtu 
 
 
 

Contrasemneaza 
          Secretar, 
                                               Vasile Piele 
 
 
                  


