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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 
                                          CONSILIUL LOCAL AL 
                                   COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
          PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi, 31.01.2013, de către Brînză Elena-Gabriela-şef birou  -
persoană desemnată să înlocuiască  secretarul comunei Valea Doftanei, în şedinŃa 
ordinară a  Consiliului Local Valea Doftanei,convocată de Primarul comunei Valea 
Doftanei,cu DispoziŃia nr. 26  din  25.01.2013   . 
 Brînză Elena-Gabriela - face apelul nominal, rezultând că la şedinŃă participă  
toŃi cei 15 consilieri locali  ,nefiind înregistrate absenŃe . 
La şedinŃă participă şi dna Munteanu Mihaela –inspector în cadrul biroului  finanŃe-
contabilitate  din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei  şi  dl. 
Ungureanu Gheorghe Adrian-primarul comunei Brebu,judeŃul Prahova. 
 Dl Primar  Manea I. Ion deschide şedinŃa şi arată că a convocat şedinŃa cu 
următoarea ordine de zi pe care o prezintă consiliului local: 
 1. Proiect de hotarâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru 
concesionarea suprafeŃelor de păşune alpină proprietatea comunei Valea Doftanei; 

2. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea taxelor pentru folosirea  
terenurilor proprietatea comunei Valea Doftanei în scopuri agricole  pe anul 2013 , 
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 . 

Înainte de  aprobarea ordinii de zi se supune, spre dezbatere şi aprobare, 
consiliului local procesul verbal al şedinŃei de consiliu din şedinŃa extraordinară din 
data de  20.01.2013. 
 Nu sunt  obiecŃiuni sau completări la procesul verbal al şedinŃei de consiliu din 
şedinŃa extraordinară din data de  20.01.2013  şi  supus la vot  acesta se aprobă cu  
unanimitate de voturi. 
 Dl Primar Manea I. Ion solicită completare ordinei de zi  cu încă un punct  3 - 
Proiect de hotărâre cu privire la oportunitatea încheierii unei asocieri  cu unitatea 
administrativ teritorială Brebu,judeŃul Prahova ,asociere care va avea ca obiect    
inchirierea unei suprafete de păşune alpină  localităŃii Brebu în schimbul ajungerii la o 
înŃelegere cu privire la  stabilirea hotarului dintre cele doua localitati Brebu si Valea 
Doftanei în zona Viaduct –lacul Paltinu .In acest sens  dl primar a prezentat  o cerere 
a comunei Brebu  prin care solicită închirierea a două goluri alpine în vederea 
păşunării de către crescătorii de animale din localitatea Brebu şi explică faptul că 
acesta este şi motivul pentru care este prezent  Primarul al localităŃii 
Brebu,dl.Ungureanu Gheorghe Adrian. 

Dl Preşedinte de şedinŃă prezintă ordinea de zi aşa cum a fost anunŃată prin 
dispoziŃia primarului şi completată conform art.43, alin.(1) din Legea 
nr.215/2001,republicată, cu punctul nr.3 , cu noul proiect propus de către dl primar 
Manea I. Ion . 
 Ordinea de zi  este supusă la vot  şi se aprobă cu unanimitate de voturi . 
 Dl Preşedinte arată că în continuare  se va trece la dezbaterea proiectelor  
înscrise în ordinea de zi, după cum urmează : 

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru 
concesionarea suprafeŃelor de păşune alpină proprietatea comunei Valea Doftanei . 
 Pentru început Primarul comunei Valea Doftanei face referire la prevederile  
art. 123 din Legea 215/2001,Legea administraŃiei publice locale ,republicată ,potrivit 
căruia consiliile locale  hotărăsc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat al 
localităŃii să fie concesionate sau închiriate .Concesionarea  şi închirierea se fac prin 
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licitaŃie publică organizată în condiŃiile legii. De asemenea mai arată că în 
conformitate cu prevederile Legii 214/2011 – pentru organizarea ,administrarea şi 
exploatarea pajiştilor  consiliile locale scot la licitaŃie concesionarea  suprafeŃelor de 
pajişti  în conformitate cu legislaŃia în vigoare .Procedura  de atribuire este licitaŃia  
deoarece  până la această dată au fost depuse mai multe cereri formulate de 
persoane fizice , juridice şi asociaŃii de crestere a animalelor  de pe raza localităŃii . 
OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică  spune că iniŃiativa concesiunii trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu 
de oportunitate ,studiu ce este ataşat proectului de hotărâre pe care îl  supune 
dezbaterii. 

Înscrieri la cuvânt : 
Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  

Precizează că recomandarea iniŃială a consiliului local  a fost pentru constituirea unei  
singure asociaŃii locale de creşterea animalelor  care să  reprezinte interesele tuturor  
crescătorilor de animale din comună  ,situaŃie în care s-ar fi aplicat prevederile art.15,  
alin (2) din legea 214/2011 ,adică asociaŃia ar fi beneficiat de dreptul de 
concesionare prin atribuire directă  dar,în condiŃiile  în care au fost depuse mai multe 
cereri ale  arganizaŃiilor şi asociaŃiilor locale ale crescătorilor de animale  singura  
cale de atribuire este licitaŃia organizată în condiŃiile legii. 

Dl.ŞERBAN CIPRIAN  
Doreşte să se ştie că  divizarea unor păşuni alpine ,în suprafeŃe mai mici ,aşa cum   
este redat în studiul de oportunitate  supus spre aprobare consiliului local  nu este 
iniŃiativa consilierilor şi poate că ar fi fost bine să fie convocată o adunare publică  
în care crescătorii de animale să-şi spună părerea . 

Dl. SAVU DANIEL  
Precizează cu după părerea dumnealui studiul de oportunitate este întocmit 
superficial . 

Dl. OCEANU DANIEL  
Consideră că ar fi bine dacă s-ar stabili o suprafaŃă maximă ce poate fi atribuită unei 
asociatii sau organizatii a crescătorilor de animale. 

Dl. łINTEA ADRIAN 
Este de acord cu fragmentarea păşunilor alpine  în mai multe suprafeŃe astfel încât , 
să se dea  posibilitatea mai multor crescători de animale să-şi poată concesiona o 
suprafaŃă de teren pentru păşunat  şi  pot fi acoperite toate cererile primite în acest  
sens. 

Dl. MANEA ION  
Solicită să fie respectate prevederile legale ,astfel încât să nu se mai ajungă la  
situaŃia neplăcută de anul trecut ,când hotărârea consiliului local de la acea vreme , 
cu privire la închirierea păşunilor alpine ,a fost atacată în instanŃa de contencios  
administrativ  ( unul dintre motive fiind acela de discriminare a unor participanŃi la  
procedură) şi că doreşte să fie luată în considerare şi adresa InstituŃiei Prefectului  
Prahova  primită la aceea vreme. 

Dl. BRANCIOG TUDOR  
 Supune atenŃiei plenului art.14 din legea 214/2011  conform căruia „administratia  
publică locală are dreptul şi capacitatea efectivă de a soluŃiona şi de a gestiona 
pajiştile proprietate publică şi privată a localităŃii,în interesul colectivităŃii locale  pe 
care o reprezintă ,pe criterii obiective şi nediscriminatorii ,în condiŃiile legii „ . 
Dat fiind faptul că termenul minim de concesionare este de 10 ani  ,la întocmirea 
caietului de sarcini  trebuie să se aibă  în vedere să fie protejaŃi şi micii fermieri(cei  
care au  2-3 vite) . 

Dl. MOISE VIOREL  
Consideră că trebuie să învăŃăm crescătorii de animale  să se asocieze ,să se  
constituie în  organizaŃii legale  astfel încăt să poată avea unele beneficii legale: 
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drept la vechime în muncă ,dreptul de a-şi vinde produsele în piaŃă,etc... 
Dl. COSTEA LUCIAN-VILEFORD  

Precizează că ,din experienŃa anilor trecuŃi ,ştie că tot timpul au fost discuŃii cu   
privire la modul de atribuire a pajiştilor alpine  şi  că doreşte ca acest lucru  să nu se 
întâmple  şi anul acesta . 

Dl. PRIMAR  
Asigură consiliul local că studiul de oportunitate a fost întocmit conform prevederilor  
legale  şi că se va respecta cadrul legal cu privire la întocmirea caietului de sarcini  ,a 
procedurii de atribuire şi a contractului de concesiune  astfel încât nimeni să nu fie 
acuzat. 

 
Nu mai sunt alte  inscrieri la cuvânt. 
Dl Drăgan Viorel  –preşedintele de sedinŃă supune  la vot  proiectul de 

hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea 
suprafeŃelor de păşune alpină proprietatea comunei Valea Doftanei. 

Hotararea  se aprobă cu  unanimitate de voturi. 
 

 2. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea taxelor pentru folosirea  
terenurilor proprietatea comunei Valea Doftanei în scopuri agricole  pe anul 2013. 
 Dl  Primar invită pe dna Munteanu Mihaela  inspector în cadrul biroului finante 
contabilitate să susŃină raportul de specialitate  la proiectul de hotărâre . 
  Dna Munteanu explică faptul că în prezent sunt încheiate 132 de contracte de 
inchiriere  cu persoane fizice  pentru terenuri proprietatea comunei Valea Doftanei , 
terenuri aflate in intravilanul sau extravilanul localităŃii .MenŃionează faptul că  prin 
hotărâre a consiliului local  în  anul 2006  a fost stabilită chiria  pe ha/an  diferenŃiat 
pentru terenuri aflate in intravilan şi extravilan ,iar de la acea dată chiria nu a mai fost 
actualizată şi propune consiliului local stabilirea  chiriei pentru  aceste terenuri dar şi  
aprobarea unui model de contract de închiriere  care să cuprindă   anumite clauze  . 

Înscrieri la cuvânt : 
Dl. COSTEA LUCIAN-VILEFORD 

Doreşte să fie prezentat consiliului local un inventar al tuturor terenurilor  proprietatea  
comunei Valea Doftanei  , terenuri ce  sunt închiriate persoanelor fizice .Specifică  
că este competenŃa  consiliului local în privinŃa  închirierii  bunurilor din domeniul 
public şi privat al localităŃii .  

Dl. łINTEA  ADRIAN  
Conform legii 215/2001 închirierea terenurilor proprietatea unităŃii admninistrativ  
teritoriale  este  în competanŃa consiliului local. 

Dna. MUNTEANU MIHAELA  
Consideră că ar trebui să se aibă în vedere că majoritatea terenurilor  în cauză sunt 
terenuri care au fost degradate, multe dintre ele aflate pe prunduri  sau zone  
neproductive ,terenuri ce au fost îngrijite şi aduse  în stare de folosinŃă de către  
cetăŃenii care  l-au avut cu contract de închiriere şi pentru care au achitat chiria  mai 
multi ani de zile. 

Dl. MANEA ION  
Este de acord că  aceste terenuri  au fost degradate  şi  prin munca oamenilor  au  
ajuns să poată fi utilizate . 

 
Dl COSTEA LUCIAN-VILEFORD  

După întocmirea situaŃiei exacte a terenurilor ce sunt la dispoziŃia consiliului local ,în  
funcŃie de  potenŃialul acestora ,consiliul local  va  identifica acele terenuri ce  vor sta 
la dispoziŃia consiliului local în vederea  folosirii lor  exclusiv pentru dezvoltarea   
localităŃii ( zone industriale,etc)  Propune  să se întocmească un studiu de 
oportunitate   şi  abia după aceea se va stabilii procedura de urmat în ceea ce 
priveşte utilizarea terenurilor  şi modul de atribuire a acestora . 
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La punctul 3 al ordinei de zi  i se dă cuvântul dlui primar al localităŃii Brebu  

care precizează că este prezent aici la  îndemnul unor fermieri din localitatea Brebu 
care doresc să  închirieze/concesioneze  o suprafaŃă de păşune  alpină   şi doreşte  
să se analizeze forma de atribuire şi suprafaŃa acestora. Propune crearea unei 
asocieri  între  cele două localităŃi ,asociere ce ar putea rezolva  problema păşunii 
alpine pentru locuitorii comunei Brebu , iar pentru comuna Valea Doftanei  s-ar putea 
stinge  litigiul  legat de stabilirea  hotarului de vecinătate  dintre comuna Valea 
Doftanei şi comuna Brebu .Propune  să se analizeze  această oportunitate ,fiind în 
interesul celor două  comunităŃi o rezolvare pe cale amiabilă . 

 Primarul comunei Valea Doftanei precizează că a consultat registrul naŃional 
al Exploatatiilor şi a constatat că localitatea Valea Doftanei  are un efectiv de animale 
care nu acopera  toată suprafata de paşune alpină . Referitor la litigiul privind 
stabilirea limitei de vecinatate  arată că acest lucru  se poate rezolva  foarte uşor  
dacă există înŃelegere între părŃi .Este suficient să existe acordul (semnăturile) celor 
două părŃi  date în faŃa reprezentanŃilor  OCPI  Prahova . 

Dl Costea Lucian  precizează că începând cu anul 2014  vor putea fi finaŃate  
din fonduri europene proiecte  în parteneriate /proiecte interegionale.Propune  
constituirea unor comisii formate din reprezentanŃi ai consiliului local care să  
negocieze  cu reprezentanŃii comunei Brebu. 

Dl Tintea Adrian nu este de acord cu constituirea acestor comisii ,deciziile  
consideră că acestea vor trebui luate in plenul consiliului local . 

Dl Primar al localităŃii Brebu propune să se analizeze  în ansamblu  situaŃia 
(grăniŃuire,comunicaŃii ,etc)  . 

Dl Primar Manea I. Ion doreşte să soluŃioneze  problema astfel încât să 
primeze interesul  comunităŃii . 

 
 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 publice 
ordinare a Consiliului Local Valea Doftanei din data de 31.01.2013.   
            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  
 
 

Contrasemnează 
 pSECRETAR 

Şef birou  
Elena-Gabriela Brînză 

 
 

                  


