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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 
                                          CONSILIUL LOCAL AL 
                                   COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
          PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi, 20.01.2013, de către persoana care înlocuieşte  secretarul 
comunei Valea Doftanei, Brînză Elena-Gabriela-şef birou , în şedinŃa extraordinară a  
Consiliului Local Valea Doftanei,convocată de Primarul comunei Valea Doftanei,cu 
dispoziŃia nr.13  din  14.01.2013. 
 Persoana care înlocuieşte secretarul comunei Valea Doftanei,Brînză Elena-
Gabriela-şef birou, face apelul nominal, rezultând că la şedinŃă participă  8  consilieri 
din totalul de 15 ,lipsind dnii : 
1. Bîtu Gheorghe  
2. Costea Lucian-Vileford  
3. Drăgan Viorel  
4. Oceanu Daniel-Vasile  
5. Piele Iulian  
6. Savu Daniel  
7. Şerban Ciprin-Florin  
 Dl Primar deschide şedinŃa şi arată că a convocat şedinŃa extraordinară cu 
următoarea ordine de zi pe care o prezintă consiliului local: 

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 achiziŃionării unui autoturism 
Dacia Duster pentru PoliŃia Locală Valea Doftanei; 
 3.Proiect de hotarire cu privire la aprobarea taxelor pentru folosirea  terenurilor 
proprietatea comunei Valea Doftanei în scopuri agricole  pe anul 2013; 
 4.Proiect de hotărâre  cu privire la acordarea unui ajutor de urgenŃă ; 

5.Proiect de hotărâre  privind  modificarea şi  completarea art.30 din  
Regulamentul  privind organizarea, administrarea şi funcŃionarea  cimitirelor din 
patrimoniul comunei Valea Doftanei de pe teritoriul administrativ al  comunei  Valea 
Doftanei,după care dă cuvântul dlui preşedintele de vârstă al consiliului local, dl Ion 
Manea. 

Acesta  constată  că  şedinŃa este legal constituită şi  anunŃă că  preşedinte de 
şedinŃă  , aşa cum s-a stabilit ordinea, în şedinŃa extraordinară din data de 
13.07.2012 , este dl Feticu Adrian –Dorin  întrucît  dl Viorel Drăgan este absent . 
 Dl   Feticu Adrian –Dorin  o dată cu preluarea funcŃiei de Preşedinte de 
ŞedinŃă,înainte de a solicita aprobarea ordinii de zi supune spre dezbatere şi 
aprobare consiliului local procesul verbal al şedinŃei de consiliu din şedinŃa 
extraordinară din data de  09.01.2013. 
 Nu sunt  obiecŃiuni sau completări la procesul verbal al şedinŃei de consiliu din 
şedinŃa extraordinară din data de  09.01.2013 ,se supune la vot si acesta se aprobă 
cu  unanimitate de voturi. 
 Dl primar solicită completare ordinei de zi  cu încă un punct  6 - Proiect de 
hotărâre cu privire la  stabilirea   unor  tarife diferentiate pentru serviciile de  
salubrizare  pentru  proprietarii locuinŃelor  aflate în partea de nord a localităŃii  
( persoane care au domiciliul în altă localitate şi au casă de vacantă pe teritoriul 
comunei Valea Doftanei –zona Valea Neagră ). In acest sens  dl primar a prezentat o 
ofertă a S.C. Servicii salubritate Bucuresti S.A  cu stabilirea unui tarif /locuintă/lună 
pentru proprietarii caselor de vacanta  şi o oferta la eurocontainere.  
 Dl Preşedinte prezintă ordinea de zi aşa cum a fost anunŃată prin dispoziŃia 
primarului şi cu ultimul  punct cu noul proiect propus de către dl primar. 
 Ordinea de zi  este supusă la vot  şi s-a 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. .Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice  a 
obiectivului de investiŃii « Reabilitare Cămin Cultural Teşila ». 

Dl Primar face o prezentare amplă a proiectului de hotărâre ,arată că pentru 
realizarea documentaŃiei tehnico-economice proiectantul a mobilizat la faŃa locului 
specialişiti care au  realizat mai multe studii (topografic,geotehnic) ,au realizat 
expertiza tehnică a clădirii  şi au întocmit proiectul de specialitate (arhitectură, 
structură, instalaŃii) şi planurile specifice pentru lucrările propuse  .Deasemena  
precizează că această clădire –Căminul Cultural Teşila, obiectiv de interes local  în 
care se desfăşoară activităŃi culturale  a ajuns într-o stare avansată de degradare şi 
că oricând există pericolul  prăbuşirii plafonului ,putând pune în pericol vieŃile 
locuitorilor comunei ,participanŃi la evenimentele care se desfăşoară în această 
locaŃie. 

Înscrieri la cuvânt DA 
Dl.łINTEA ADIAN-NICOLAE  

Precizează că este de acord cu  aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  
dar cu menŃiunea expresă ca cheltiuielile pentru  realizarea lucrării să se facă  din  
surse de finanŃare europene  sau alte fonduri legal constituite ,exclus bugetul local  

Dl.BUCUR VASILE  
 Întradevăr căminul este degradat şi necesită reparaŃii .Nu a fost inspirată  
 amplasarea ,în imediata vecinătate  a unor spaŃii  cu destinaŃii  diferite (vezi  
bucataria din  sala de festivităŃi şi grupul sanitar ) 

Dl.BRANCIOG TUDOR  
Ar trebui să se aibă în vedere că  într-o comună alături de şcoală şi biserică ,căminul  
cultural este o instituŃie importantă .SpaŃiu actual al căminului cultural  este impropriu  
pentru desfăşuratea oricărei activităŃi ce implică comunitatea locală,este un focar de  
InfecŃie,ar trebui închis. DocumentaŃia propusă este completă .Un proiect bun costă  
mult ,sunt necesare calcule de rezistenŃă,pentru o lucrare de calitate  sunt  
necesare materiale de calitate.Căminului cultural ar trebui privit ca si o şcoală. 
Sala de festivităŃi ,reabilitată ar putea fi folosită  pentru diverse activităŃi şi evenimete  
ale şcolii.Este de acord şi face apel la membrii consiliului local  să fie de acord cu  
această documentaŃie . 

Dl.MOISE VIOREL  
Este de acord cu documentaŃia ,dar propune  aprobarea documentaŃiei fără   
aprobarea valorii din documentaŃie.De asemenea solicită prezenŃa în viitoarea  
şedinŃa a consiliului local a  salariatei  din cadrul compartimentului achiziŃii publice  
din cadrul Primariei comunei Valea Doftanei  pentru a  prezenta procedura prin care  
a  fost selectată firma care a întocmit documentaŃia tehnico-economică. 

Dl.PRIMAR MANEA ION  
Aprobarea documentaŃiei este necesară . Ea stă la baza întocmirii şi depunerii  
dosarului pentru obŃinere finanŃare .S-a informat şi ştie că pot fi  accesate fonduri  
pe diferite domenii (arhitectură şi design ,muzee,etc). ToŃi consilierii ar trebui să facă  
lobby pentru a  atrage fonduri . 

Dl.MANEA ION  
Ştie că fondurile nu se pot obŃine fără a avea la bază o documentaŃie tehnico- 
economică aprobată. Căminele  culturale din ambele sate ar trebui să fie în atenŃia 
admninistraŃiei locale în vederea  executării lucrărilor de reabilitare. 
Valoarea estimată pentru realizarea lucrării i se pare mare ,bugetul local nu poate  
susŃine această sumă. 

Dl.PRIMAR MANEA ION  
După obŃinerea fondurilor necesare execuŃia lucrării va fi aprobată tot  cu aprobarea  
consiliului local. 

Nu mai sunt alte  inscrieri la cuvânt. 
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Dl FETICU ADRIAN –preşedintele de sedinŃă supune  la vot propunerea dlui 

consilier łINTEA ADRIAN-NICOLAE în sensul că  este de acord cu  aprobarea 
documentaŃiei tehnico-economice dar cu menŃiunea expresă ca cheltuielile pentru  
realizarea lucrării să se facă  din surse de finanŃare europene  sau alte fonduri legal 
constituite ,exclus bugetul local. 

Propunerea  se aprobă cu  unanimitate de voturi. 
La solicitarea dlui consilier MOISE VIOREL  preşedintele de şedinŃă supune la 

vot şi propunerea  acestuia de a aproba documentaŃia tehnico-economică  fără a 
aproba  valorea din documentaŃie. 

Rezultatul votului: 
Voturi Numele şi Prenulele consilierului care s-a abŃinut sau a votat contra 

Pentru 1  
AbŃinere   
Contra 7 Bărboi Pavel,Branciog Tudor,Feticu Adrian-Dorin,Oceanu Adrian- 

Iulian, Bucur Vasile,Manea Ion şi łintea Adrian-Nicolae 
 

 2.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziŃionării unui autoturism 
Dacia Duster pentru PoliŃia Locală Valea Doftanei. 
 Dl. Primar prezintă expunerea  la proiectul de hotărâre şi face cunoscute 
prevederile  art II din Legea  33/2011 pentru aprobarea OUG nr.55/2010 privind 
unele măsuri  de reducere a cheltuielilor publice  conform căruia autorităŃile locale 
pot achiziŃiona numărul necesar de autovehicule pentru funcŃionarea poliŃiei locale . 
 

Înscrieri la cuvânt DA 
Dl.MOISE VIOREL  

Este de acord cu achiziŃionarea autoturismului dar solicită  ca expoatarea maşinii să  
se facă conform normelor legale ( foi de parcurs ,predare auto cu proces-verbal) 
Deasemenea  doreşte să afle cine va conduce autoturismul  şi care va fi programul  
de funcŃionare. 

Dl. PRIMAR MANEA ION  
Maşina va fi încredinŃată prin dispoziŃia primarului unui salariat din cadrul politiei  
locale căruia i se vor stabili sarcini precise in ceea ce priveste exploatarea  
autoturismului .Maşina  va fi la dispoziŃia admninistratiei locale 24 din 24  şi va fi  
utilizată şi în cazuri speciale ( calamităŃi, alte situatii de urgenŃă ,alegeri ,etc ).Prin  
utilizarea autoturismului se vor face economii in buget ,la  capitolul deplasari si diurne  

Nu mai sunt alte  inscrieri la cuvânt. 
Supunere la vot. Propunerea  se aprobă cu  unanimitate de voturi. 
 

 3. Proiect de hotarire cu privire la aprobarea taxelor pentru folosirea  
terenurilor proprietatea comunei Valea Doftanei în scopuri agricole  pe anul 2013 
 Întrucât nu sunt prezenŃi numărul necesar de consilieri locali astfel încât  
Hotărârea să fie adoptată în mod valabil  proiectul de hotărâre se amână pentru 
o şedinŃă viitoare . 
 4. Proiect de hotărâre  cu privire la acordarea unui ajutor de urgenŃă 
 Dl Primar face o prezentare a situaŃiei care a dus la iniŃierea acestui proiect de 
hotărâre.Astfel în urma unui incendiu produs în data de 10 ianuarie 2013  locuinŃa 
dlui Jitaru Gheorghe ,locuitor al comunei Valea Doftanei  ,a fost distrusă  în mare 
parte.Conform anchetei sociale familia nu are resursele financiare necesare pentru 
reconstructia locuintei . Face precizarea că dacă  va fi adoptată hotărârea ,suma 
aprobată  va fi  acordată după aprobarea bugetului local pe anul 2013. 
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Înscrieri la cuvânt DA 
Dl.MOISE VIOREL  

Se declară nemulŃumit de timpul întârziat cu care acŃionează pompierii militari şi   
propune încheierea unui protocol  între autorităŃile cu responsabilităŃi în stingerea  
incendiilor  astfel încât  imediat după anunŃarea incendiului să fie  înştiinŃate 
şi formaŃiile  locale de pompieri militari şi civili ,astfel  încât să existe timpul  necesar  
pentru a interveni şi stinge incendiul . 

Dl. PRIMAR MANEA ION  
Confirmă că au fost stabilite reguli  astfel încât după apelarea nr. de urgenŃă 112  
să fie înştinŃate imediat ambele formaŃii locale de pompieri (militari si civili) 

Dl.BĂRBOI PAVEL 
Ar trebui să fie verificaŃi toŃi hidranŃii ,astfel încât aceştia să funcŃioneze în  
situaŃii de urgenŃă 

Dl.BRANCIOG TUDOR  
Propune să se desfăşoare acŃiuni preventive de informare ,controale la coşurile de  
fum 

Dl FETICU ADRIAN- presedintele de sedinŃă  solicită să se facă propuneri  
referitoare la suma ce va fi acordată . 

ToŃi sunt de acord cu suma de 5.000 lei  
Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 
Supunere la vot. Propunerea  se aprobă cu  unanimitate de voturi. 

 5. Proiect de hotărâre cu privirea la completarea art.30 din  Regulamentul  
privind organizarea, administrarea şi funcŃionarea  cimitirelor din patrimoniul comunei 
Valea Doftanei de pe teritoriul administrativ al  comunei  Valea Doftanei. 
 Dl.Primar face cunoscut raportul dlui viceprimar Oceanu Adrian-Iulian  prin 
care propune criteriile de acordare a reducerilor la plata taxei pentru locul de 
înhumare (persoane cu handicap grav,persoane cu venit mai mic de 150 lei pe 
membru de familie  şi alte situaŃii propuse de consiliul local) precum şi procentul cu 
care să se facă acastă reducere (50%). 

Înscrieri la cuvânt .NU 
Supunere la vot. Hotărârea se  aprobă cu  unanimitate de voturi. 

Punctul nr.6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre cu privire la  stabilirea   unor  
tarife diferentiate pentru serviciile de  salubrizare  pentru  proprietarii locuinŃelor  
aflate în partea de nord a localităŃii  ( persoane care au domiciliul în altă localitate şi 
au casă de vacantă pe teritoriul comunei Valea Doftanei –zona Valea Neagră ) nu se 
mai discută se amână pentru sedinŃa viitoare când vor fi distribuite materialele 
informative referitoare la aceast proiect de hotârăre.  

 Preşedinte de ŞedinŃă anunŃă că ordinea de zi s-a epuizat şi dacă nu sunt 
intervenŃii,  mulŃumeşte  pentru participare şi declară închise lucrările şedinŃei publice 
extraordinare a Consiliului Local Valea Doftanei din data de 20.01.2013.   
            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, 
    Adrian-Dorin Feticu  
                                                                                                 

                                                          Contrasemneaza , 
            pSecretarul comunei valea Doftanei  
                  Şef birou  
                                                        Elena-Gabriela Brînză
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