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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

                                          CONSILIUL LOCAL AL 
                                   COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
 
          PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi, 29.12.2012, de către secretarul comunei Valea Doftanei, 
Vasile  Piele, în şedinŃa extraordinară a  Consiliului Local Valea Doftanei,   . 
 Secretarul comunei Valea Doftanei face apelul nominal, rezultând că la 
şedinŃă participă  13  consilieri din totalul de 15 ,lipsind dnii : 
1.Şerban Florin-Ciprian 
2.Savu Daniel 
 La şedinŃă participă şi :Maria Rînoveanu-şef birou economico-financiar din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Doftanei. 
 Preşedintele de vârstă al consiliului local, dl Ion Manea deschide şedinŃa şi 
constatând că aceasta este legal constituită, anunŃă că  preşedinte de şedinŃă aşa 
cum s-a stabilit ordinea în şedinŃa extraordinară din data de 13.07.2012 este dl 
Lucian-Vileford Costea. 
 Dl Lucian-Vileford Costea   odată cu preluarea funcŃiei de Preşedinte de 
ŞedinŃă supune spre dezbatere şi aprobare consiliului local procesul verbal al 
şedinŃlor de consiliu din şedinŃele din data de  16.11.2012 şi 21.11.2012 . 
 ObiecŃiuni/completari:NU 
 Având în vedere că nu sunt obiecŃiuni la acesta,procesele verbale sunt 
aprobate cu unanimitate de voturi. 
 În continuare dl Preşedinte de ŞedinŃă prezintă ordinea de zi ,spre a o supune 
spre aprobare consiliului local. 
 Dl preşedinte solicită  completarea ordinii de zi şi cu proiecte aduse ce către 
consilieri şi fac obiectul art.43,alin.(1) din Legea nr.215/2001,republicată. 
 Dl Preşedinte prezintă ordinea de zi aşa cum a fost anunŃată prin dispoziŃia 
primarului şi propune completarea la ultimul/ultimile  punct cu noul proiect propus de 
către dl primar/consilier. 
 Având în vedere că nu sunt alte proiecte de depus,dl preşedinte propune 
următoarea ordine de zi : 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice  a 
obiectivului de investiŃii « Reabilitare Cămin Cultural Teşila » 
 2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a  
exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2012 
 3. Proiect de hotărâre cu privire rezilierea contractului de concesiune nr.1899 
din 28.05.2004 încheiat între Consiliul Local al comunei Valea Doftanei şi 
S.C.Micafor SRL Valea Doftanei ,la aprobarea studiului de oportunitate pentru 
concesionarea directa a suprafeŃei de 1070 m.p.teren situat în comuna Valea 
Doftanei ,satul Trăisteni,str.Calea Trăisteniului (Variantă) şi aprobarea concesionării 
directe 
 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de oportunitate pentru  
cumpărarea unui teren aferent actualului cimitir public situat lângă Parohia 
Sf.ÎmpăraŃi Constantin şi Elena Teşila din comuna Valea Doftanei 
 5. Proiect de hotărâre privind achizitionarea  unei suprafete de 5,0 ha teren in 
scopul maririi izlazului comunal Ghimpoasa 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinŃă gratuită  prin  
contract de comodat a  clădirilor- dispensar medical (cabinete medicale)  de pe 
teritoriul comunei 
 7.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe 
anul 2013 ; 
 Supus la vot proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi 
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 Dl Preşedinte arată ca în continuare trecem la dezbaterea proiectelor  înscrise 
în ordinea de zi, după cum urmează : 

1. 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice  
a obiectivului de investiŃii « Reabilitare Cămin Cultural Teşila » 

Înscrieri la cuvânt DA 
Dl.Adrian-Nicolae łintea 

este de părere că sala de festivităŃi din cadrul căminului  cultural nu trebuie să intre în  
reabilitare ,ci să fie dată în concesiune aşa cum a stabilit consiliul local în anul 2010 

Dl Lucian-Vileford Costea 
Din nou s-a comandat executarea unei documentaŃii de către SC Protelco SRL ,o 
societate care a profitat de sprijin politic şi care îşi realizează profitul prin influenŃă  
neavând competenŃe mari în domeniu.Solicitând  costurile la care s-a ridicat  
proiectarea ,răspunde dna Maria Rîjnoveanu că a costat 72 000 lei.La aflarea 
sumei s-a declarat foarte contrariat de faptul că s-a cheltuit o sumă aşa de mare. 
Având în vedere faptul că sala de festivităŃi a fost propusă spre concesionare, 
propune  să se Ńină cont de aceasta şi să nu se facă reabilitarea şi pentru aceasta. 
Referitor la suma mare la care se ridică cheltuielile de reabilitare,arată că niciodată 
consiliul  local nu s-a angajat la o aşa investiŃie,care să depăşească posibilităŃile 
bugetare.Referitor  la afirmaŃia dlui primar că doreşte să atragă fonduri europene 
dl Costea arată că trebuia comandat studiul de fezabilitate pentru demararea 
proiectului de finanŃare. 

Dl Viorel Moise 
PreŃul privind proiectarea este foarte mare,iar devizul general a fost intenŃionat mărit 
spre a se justifica preŃul de proiectare.Din această sumă se putea face o lucrare de 
folos  comunităŃii.Totodată dl Moise este nemulŃumit de faptul că nu a fost informat şi  
consiliul de valorile cu care se achiziŃionază unele servicii publice. 

Dl Primar 
Sumele privind achiziŃiile au fost aprobate de consiliul local prin horărârile  
privind rectificările bugetare pe anul 2012. 

 
Dl.Ion Manea 

PreŃul privind proiectarea este foarte mare.Având în vedere faptul că nu s-a achitat 
în întregime costul proiectării,propune dlui primar să renegocieze preŃul. 

 
Supunere la vot. 

Voturi Numele şi Prenumele consilierului care s-a abŃinut sau a votat contra 
Pentru 6  
AbŃinere   
Contra 7 łintea Adrian,Moise Viorel,Bărboi Pavel,Piele Iulian,Costea Lucian 
  Drăgan Viorel,Oceanu Daniel 

 
 2.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a  
exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2012 

Prezintă dna Maria Rîjnoveanu 
Înscrieri la cuvânt DA  
Dl Costea Lucian 

Cât au costat lucrările la extindere apă potabilă pentru satul Trăisteni.Cât au costat   
lucrările la extindere primărie? Cât au costat lucrările la reabilitare acoperiş primărie? 
Răspunde dna Maria  Rîjnoveanu: -Apa-270 000 lei;Extindere primărie 79320 lei+TVA 
Acoperiş primărie 81760 lei+TVA. 

Supunere la vot.UNANIMITATE   
 

 3. Proiect de hotărâre cu privire rezilierea contractului de concesiune nr.1899 
din 28.05.2004 încheiat între Consiliul Local al comunei Valea Doftanei şi 



 3

S.C.Micafor SRL Valea Doftanei ,la aprobarea studiului de oportunitate pentru 
concesionarea directa a suprafeŃei de 1070 m.p.teren situat în comuna Valea 
Doftanei ,satul Trăisteni,str.Calea Trăisteniului (Variantă) şi aprobarea concesionării 
directe 

Înscrieri la cuvânt DA 
 
Dl Viorel Moise 

Consideră că terenul nu este liber de sarcini,din moment ce s-a deschis un dosar de  
insolvenŃă. Nu sunt date dacă imobilele construite de dl Ichim Mărgărit  au fost  
înregistrate şi pe numele SC Micafor SRL şi vor face parte din masa credală. 
Consideră că cel mai bun lucru ar fi  soluŃionarea dosarului de inslovenŃă şi apoi să 
se pronunŃe consiliul asupra concesiunii. 

Dl Lucian Costea 
În primul rând nu îl consideră pe dl Ichim Mărgărit un constructor de bună credinŃă, 
fiindcă  acesta a preluat nişte birouri de la fostul ICIM Braşov,în condiŃii pe care  
consiliul nu le cunoaşte şi a făcut unele lucrări la acestea. 
În altă ordine de idei  proiectul de hotărâre este foarte „grăbit”,nu respectă procedurile 
asimilate de consiliul local,ca în primul rând să se aprobe rezilierea contractului,apoi  
un studiu de oportunitate şi apoi să se procedeze la iniŃierea concesionării 
Propune amânarea acestui punct şi refacerea proiectului de hotărâre după  
procedurile ce le-a practicat consiliul local până acum şi care sunt şi legale. 

Supunere la vot.UNANIMITATE   
 

 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de oportunitate pentru  
cumpărarea unui teren aferent actualului cimitir public situat lângă Parohia 
Sf.ÎmpăraŃi Constantin şi Elena Teşila din comuna Valea Doftanei 

Înscrieri la cuvânt .NU 
Supunere la vot.UNANIMITATE   
 

 5. . Proiect de hotărâre privind achizitionarea  unei suprafete de 5,0 ha teren in 
scopul maririi izlazului comunal Ghimpoasa 

Înscrieri la cuvânt DA 
Dl Lucian Costea 

Acest proiectde hotărâre a fost supus aprobării consiliului local şi în consiliul trecut şi  
a fost aprobat.  
La aceasta răspund secretarul comunei care arată că a fost aprobată o hotărâre,dar  
fără un studiu de oportunitate. 

 
Supunere la vot.UNANIMITATE   

 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinŃă gratuită  prin  
contract de comodat a  clădirilor- dispensar medical (cabinete medicale)  de pe 
teritoriul comunei 

Înscrieri la cuvânt  DA 
Dl_Adrian łintea 

SpaŃiile medicale să fie date în folosinŃă gratuită,dar apartamentul din cadrul 
Dispensarului Teşila nu. 

Dl Primar 
Apartamentul va fi oprit pentru personalul din cadrul serviciilor de urgenŃă (SMURD) 
după ce va fi adusă ambulanŃa şi pt.alŃi medici în situaŃia în care vor mai veni în  
Valea Doftanei.Momentan în acesta locuieşte dl dr.Iordache Ionel,dar după ce îşi va 
finaliza locuinŃa va rămâne liber. 

 
 



 4

Supunere la vot.UNANIMITATE  
 

 7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe 
anul 2013  

Înscrieri la cuvânt  DA 
Dl Lucian Costea 

Face propunerea ca taxele să fie cele stabilite cu H.G.nr.1309/2012,iar alte taxe să  
nu se mai aprobe sau să fie discutate toate alte taxe propuse şi să fie votate fiecare  
în parte..Astfel:art.22,alin(9)-propune să fie eliminat.Supusă la vot propunerea este 
aprobată cu 9 voturi pentru;art.22,alin(10) , alin.(11)şi alin(12),lit a şi b-propune să fie  
eliminate.Propunerea supusă la vot este aprobată cu 12 voturi-pentru şi 2 abŃineri. 
art.22,alin.(13),lit.a,b,d,e,f-propune să fie eliminate.Propunerea este aprobată cu 12  
voturi pentru şi 2 voturi abŃinere.Art.22,alin(13),lit.c să aibă o taxă de 10 lei/document 
(în ziua depunerii cererii) şi 4 lei în termen de 48 ore  
Art.22,alin(13),lit.g-propune 10 lei în ziua depunerii cererii şi 4 lei în termen de 48 
ore. 
Propunerea este aprobată cu 12 voturi pentru şi 2 abŃineri. 
În rest dl Preşedinte propune să fie aprobate ca în proiectul de hotărâre. 

Supunere la vot.UNANIMITATE  cu modificările aprobate la propunerea 
dlui Lucian Costea 
Dl  Preşedinte de ŞedinŃă anunŃă că ordinea de zi s-a epuizat şi dacă nu sunt 

intervenŃii,  mulŃumeşte  pentru participare şi declară închise lucrările şedinŃei 
extraordinare publice a Consiliului Local Valea Doftanei din data de 29.12.2012.   
            În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea privind transparenŃa în 
administraŃia 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, 
Lucian Vileford Costea 

Contrasemneaza 
          Secretar, 
                                               Vasile Piele 
 

 

                  


