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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

                                          CONSILIUL LOCAL AL 
                                   COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
 
          PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi, 09.01.2013, de către secretarul comunei Valea Doftanei, 
Vasile  Piele, în şedinŃa extraordinară a  Consiliului Local Valea Doftanei,convocată 
de Primarul comunei Valea Doftanei,cu dispoziŃia nr.8  din .03.01.2013    . 
 Secretarul comunei Valea Doftanei face apelul nominal, rezultând că la 
şedinŃă participă 13   consilieri din totalul de 15 ,lipsind dnii : 
1.Pavel Bărboi 
2.Gheorghe Bîtu 
3.Daniel-Vasile Oceanu 
 La şedinŃă participă şi : 
Maria  Rîjnoveanu-şef birou-financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 
 Dl Primar deschide şedinŃa şi arată că a convocat şedinŃa cu următoarea 
ordine de zi pe care o prezintă consiliului local 
1.Proiect de hotărâre cu privire la acoperirea definitivă din excedentul bugetului 
local,a deficitului secŃiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2012 
 2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea concesionării  suprafeŃei de 10,0 
ha  teren din patrimoniul  comunei Valea Doftanei,situat în satul Trăisteni,str.Calea 
Baiului-Izlaz Prislop şi a caietului de sarcini al concesiunii 
 3.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea destinaŃiei spaŃiului în suprafaŃă de 
m.p.din cadrul Dispensarului Uman Teşila ca spaŃiu anexă a cabinetului stomatologic 
şi aprobarea închirierii acestuia medicului stomatolog ce deŃine cu chirie  
cabinetul stomatologic 
 4. 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,,după care dă cuvântul dlui preşedintele de vârstă al 
consiliului local, dl Ion Manea  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 Viorel Drăgan. 
 Dl Viorel Drăgan  odată cu preluarea funcŃiei de Preşedinte de ŞedinŃă supune 
spre dezbatere şi aprobare consiliului local procesul verbal al şedinŃei de consiliu din 
şedinŃa extraordinară din data de  29.12.2012. 
 ObieŃiuni/completari: 
 1.dl Lucian-Vileford Costea  face obiecŃiunea că la hotărârea privind 
aprobarea taxelor şi imozitelor locale pentru anul 2013,propunerea sa s-a referit ca 
acestea să fie stabilite în conformitate cu H.G.nr.1309/2012,dar la valoarea cea mai 
mică admisă de actul normativ. 
 Având în vedere că nu sunt şi alte  obiecŃiuni la acesta,procesul verbal este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 În continuare dl Preşedinte de ŞedinŃă  solicită  completarea ordinii de zi şi cu 
proiecte aduse ce către consilieri sau primar şi fac obiectul art.43,alin.(1) din Legea 
nr.215/2001,republicată.  
 Dl Primar prezintă dlui Preşedinte un nou punct al ordinii de zi,nr.5 ,care 
consideră că este de mare importanŃă pentru localitate şi nu suportă amânare. 
 Proiectul propus este : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii 
unui birou din cadrul sediului Serviciului Public de Alimentare cu Apă,Canalizare şi 
Salubrizare Valea Doftanei,către SC Servicii de Salubritate Bucureşti, operatorul de 
salubritate din comuna Valea Doftanei. 
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Dl. Daniel Savu propune ca la sfârşitul şedinŃei să se discute şi despre diverse 
probleme ale localităŃii şi care să fie inserate în procesul verbal al şedinŃei. 
  
 Dl Preşedinte supune spre aprobare  ordinea de zi aşa cum a fost anunŃată de 
dl primar la începutul şedinŃei şi prin dispoziŃia primarului, împreună cu completarea 
la ultimul  punct  cu noul proiect propus de către dl primar,iar la sfârşit propunerea 
dlui Daniel Savu.Ordinea de zi supusă aprobării este următoarea.  
 
 1.Proiect de hotărâre cu privire la acoperirea definitivă din excedentul 
bugetului local,a deficitului secŃiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2012; 
 2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea concesionării  suprafeŃei de 10,0 
ha  teren din patrimoniul  comunei Valea Doftanei,situat în satul Trăisteni,str.Calea 
Baiului-Izlaz Prislop şi a caietului de sarcini al concesiunii; 
 3.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea destinaŃiei spaŃiului în suprafaŃă de 
m.p.din cadrul Dispensarului Uman Teşila ca spaŃiu anexă a cabinetului stomatologic 
şi aprobarea închirierii acestuia medicului stomatolog ce deŃine cu chirie  
cabinetul stomatologic; 
 4. 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; 

5.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii unui birou din cadrul 
sediului Serviciului Public de Alimentare cu Apă,Canalizare şi Salubrizare Valea 
Doftanei,către SC Servicii de Salubritate Bucureşti, operatorul de salubritate din 
comuna Valea Doftanei; 

6.Diverse. 
Se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenŃi ordinea de zi a 

şedinŃei. 
 Dl Preşedinte arată ca în continuare trecem la dezbaterea proiectelor  înscrise 
în ordinea de zi, după cum urmează : 
 1 Proiect de hotărâre cu privire la acoperirea definitivă din excedentul 
bugetului local,a deficitului secŃiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2012 

La acest punct participâ şi dl.Daniel-Vasile Oceanu. 
Înscrieri la cuvânt .NU 
Supunere la vot.UNANIMITATE   
 

 2.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea concesionării  suprafeŃei de 10,0 
ha  teren din patrimoniul  comunei Valea Doftanei,situat în satul Trăisteni,str.Calea 
Baiului-Izlaz Prislop şi a caietului de sarcini al concesiunii 

La acest punct participâ şi dl.Pavel Bărboi. 
Înscrieri la cuvânt DA 
Dl.Lucian Vileford Costea 

Având în vedere faptul că este hotărâre care priveşte patrimoniul comunei,hotărârea 
va trebui aprobată cu 10 voturi pentru. 
În altă ordine de idei dl.Costea pe considerentul că acest proiect de hotărâre 
a fost amânat în şedinŃa din data de 16.12.2012,a promis dlui Primar că s-a angajat  
ca după o analiză atentă a acestuia,în cazul în care nu vor fi probleme de  
angajamente contrare legii să fie deacord cu promovarea lui 

Dl.Daniel Savu 
A propus consiliului local consultarea populaŃiei ce  îşi păşunează animalele pe acest  
izlaz ,dacă îşi dă acordul cu concesionarea. 
Având în vedere că această consultare nu s-a făcut ,la vot nu va fi deacord cu 
adoptarea hotărârii: 
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Dl.Adrian Feticu 

Din câte îşi aduce aminte pentru şedinŃa din data de 16.12.2012,acest proiect de 
hotărâre a avut şi avizul de legalitate al comisiei de specialitate a 
Consiliului Local 

Supunere la vot. 
Voturi Numele şi Prenulele consilierului care s-a abŃinut sau a votat contra 

Pentru 13  
AbŃinere 1 Daniel  Savu 
Contra   

 
 3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea destinaŃiei spaŃiului în suprafaŃă 
de 6,50 m.p.din cadrul Dispensarului Uman Teşila ca spaŃiu anexă a cabinetului 
stomatologic şi aprobarea închirierii acestuia medicului stomatolog ce deŃine cu chirie  
cabinetul stomatologic 

 
Înscrieri la cuvânt DA 
Dl Adrian-Nicolae łintea 

De acord cu proiectul ,dar să se ia legătura cu dl doctor pentru a efectua 
urgenŃele denatre la copii şi elevi, gratuit 

Supunere la vot.UNANIMITATE   
 

 4. 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. 

 
Înscrieri la cuvânt .NU 
Supunere la vot.UNANIMITATE  
 
5. : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii unui birou din cadrul 

sediului Serviciului Public de Alimentare cu Apă,Canalizare şi Salubrizare Valea 
Doftanei,către SC Servicii de Salubritate Bucureşti, operatorul de salubritate din 
comuna Valea Doftanei. 
 

 
Înscrieri la cuvânt DA 
Dl Primar 

Proiectul de hotărâre nu are  propus preŃul închirierii .A lăsat la latitudinea 
Consiliului Local să facă propunerile. 

Dl Lucian Costea 
Contravaloarea a 0,50 Euro/m.p./lună 

 
Supunere la vot.UNANIMITATE  (inclusiv preŃul propus de dl Costea) 
Având în vedere că problemele înscrise pe ordinea de zi ca proiecte de 

hotărâre s-au epuizat,dl.Preşedinte propune trecerea la punctul 6 unde se vor 
discuta diferite aspecte din viaŃa localităŃii. 

Dl.Ion Manea solicită dlui primar şi dlui viceprimar să atenŃioneze pe cei ce 
ridică deşeurile menajare din punctul Florei ,ca împreună cu serviciul nostru public să 
ridice deşeurile din remorca amplasată acolo,iar după ridicarea deşeurilor, 
proprietarul remorcii să-şi parcheze remorca într-un alt spaŃiu  pentru ca locuitorii să 
nu mai arunce gunoiul în aceasta.  

Dl.Adrian Feticu solicită să se caute soluŃii astfel încât toată vegetaŃia pomilor 
şi arborilor aflată sub reŃelele de  transport ale energiei electrice,cablurilor telefonice 
şi a celor TV să fie degajată spre a nu mai avea surprizele din luna Decembrie. 
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Dl Lucian Costea anunŃă că a aflat că, firme specializate concesionează 

servicii de iluminat public şi care în cadrul serviciilor,prin programe finanŃate din 
fonduri europene,fac investiŃii de eficientizare a iluminatului,a căilor de acces în 
zonele reŃelelor,iar o astfel de concesiune ar fi utilă şi localităŃii noastre. 

Dl Daniel Savu doreşte să transmită dlui Primar că la adunarea publică Ńinută 
pe data de 23.12.2012,nu a informat corect auditoriul,fiindcă nu este adevărat faptul 
că nu au fost proiecte pe care să le finanŃeze de când şi-a  început  mandatul. 

Proiecte au fost şi putea să le finanŃeze, nu să inducă în eroare populaŃia că 
administraŃia veche nu a făcut nimic. 

În altă ordine de zi,dl Daniel Savu,doreşte să afle dacă este adevărat faptul că 
tot cartierul Prislop este scutit de plata apei potabile . 

Dl Primar arată că a fost scutit cartierul Prislop de plata apei potabile pe o 
perioadă de 6 luni pe baza unui referat întocmit de dl viceprimar,motivat de faptul că 
aceştia nu au apă . 

Dl viceprimar arată că referatul a fost întocmit pentru scutirea familiilor care nu 
au apă în această perioadă,nu pentru tot cartierul. 

Dl Preşedinte face afirmaŃia că acest cartier are apă potabilă şi pot fi cazuri 
izolate fără,iar această scutire va avea ca efect reducerea încasărilor pentru 
furnizarea apei foarte mult,fiindcă locuitorii satului Trăisteni s-au declarat nemulŃumiŃi 
de faptul că   un întreg cartier care beneficiază de serviciul de alimentare cu apă a 
fost scutit de taxa aferentă,pe când alŃii trebuie să o plătească aşa cum a stabilit 
consiliul local. 

Dl.Vasile Bucur  solicită dlui Primar,ca la data întocmirii  programului de 
investiŃii pentru anul 2013 să nu „ocolească” cele două cartiere Prislop şi Negraş. 

Dl.Lucian Costea solicită dlui Primar să înceapă o acŃiune de delimitare clară a 
proprietăŃii publice şi private a comunei Valea Doftanei ,de proprietatea privată a 
persoanelor şi în special se referă la retragerea tuturor împrejmuiriilor,a gardurilor de 
grăniŃuire din zona drumurilor comunale şi judeŃene (vezi zona Poduri şi Valea 
Seacă). 

Dl Popa Ion să-şi desfiinŃeze depozitul de lemn din zona „La Drăgănescu” 
Dl Adrian Feticu,referitor la drumuri, solicită intervenŃia de urgenŃă la Consiliul 

JudeŃean Prahova,în scopul restricŃionării traficului greu în zona Trăisteni-Bran, 
fiindcă drumul judeŃen este pe cale să cedeze. 

Dl.Viorel Moise,doreşte să afle dacă dl Primar,are în vizor şi iniŃierea 
procedurilor de concesionare a păşunilor alpine în anul 2013.Dl Primar răspunde că 
până la 01.02.2013 se va demara procedura de concesionare  

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 09.01.2013.   
            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, 
Viorel Drăgan 

 
Contrasemneaza 

          Vasile Piele 
Secretarul comunei 

Valea Doftanei 
 

 



 5

                  


