
 1

 
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 
                                          CONSILIUL LOCAL AL 
                                   COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
          PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi, 06.03.2013, 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. 71  din  01.03.2013   . 
 Brînză Elena-Gabriela - face apelul nominal, rezultând că la şedinŃă participă  
toŃi cei 15 consilieri locali  ,nefiind înregistrate absenŃe . 
 La şedinŃă participă şi locuitori ai comunei Valea Doftanei  ,marea majoritate 
fermieri şi secretarul comunei dl Piele Vasile (aflat în concediu medical) . 
 Dl Primar al comunei Valea Doftanei deschide şedinŃa şi anunŃă că în 
premieră pentru acest consiliu local şedinŃa este televizată şi dă cuvântul 
preşedintelui de vârstă al consiliului dl Manea Ion. 
 Dl Consilier Manea Ion-preşedintele de vârstă al Consiliului Local Valea 
Doftanei  arată că şedinŃa este legal constituită ,declară deschisă şedinŃa  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. Deasemenea precizează că locul 
preşedintelui  de şedinŃă este la prezidiu pentru a avea o viziune de ansamblu 
asupra consilierilor adunati în plen  şi pentru a conduce în condiŃii mai bune şedinŃa  . 
 Înainte de prezentarea ordinii de zi se supune spre aprobare consiliului local 
procesul verbal al şedinŃei de consiliu din şedinŃa ordinară din data de  31.01.2013. 
 Nu sunt  obiecŃiuni sau completări la procesul verbal al şedinŃei de consiliu din 
şedinŃa ordinară din data de  31.01.2013 ,se supune la vot si acesta se aprobă cu  
unanimitate de voturi. 
 Dl Feticu Adrian –Dorin,preşedintele de şedinŃă , prezintă consiliului local 
proiectul ordinii de zi aşa cum a fost anunŃat prin dispoziŃia primarului : 
1.Proiect de hotărâre cu privire însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea 
şi exercitarea activităŃii de audit public intern; 
2.Proiect de hotărâre cu privire la  la acordarea unui ajutor în sumă neimpozabilă de 
150 lei salariatelor din  Aparatul de specialitate al Primarului comunei  Valea Doftanei  
şi  din  serviciile publice înfiinŃate şi organizate în subordinea Consiliului Local Valea 
Doftanei  cu ocazia zilei de 8 Martie pentru anul 2013; 
3.Proiect de hotărâre cu privire la la aprobarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ 
preuniversitar de stat , pentru anul şcolar 2013-2014 la nivelul  comunei Valea 
Doftanei; 
4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acŃiuni sau de  lucrări de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii 416/2001 privind 
venitul minim garantat  pentru anul 2013; 
5. Proiect de hotărâre cu privire la la prelungirea  contractului de închiriere nr. 1770 
din 03.06.2003 încheiat cu   Compania nationala “Poşta Română”pentru spaŃiul din 
incinta Primariei comunei Valea Doftanei,satul Traisteni şi stabilirea cuantumului 
chiriei lunare/m.p.; 
6. Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Comunei Valea Doftanei  cu Uniunea 
Artiştilor Plastici - Filiala Ploieşti  în vederea realizării proiectului cultural  
“Tabăra internaŃională de creaŃie plastică Valea Doftanei,JudeŃul Prahova -2013”; 
7. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea efectuarii lucrarilor de înscriere in 
cartea funciara a localitatii comunei Valea Doftanei a bunurilor din patrimoniul public 
si privat al comunei Valea Doftanei; 
 8. Proiect de hotărâre cu privire la încetarea  contractului de închiriere  nr. 
1/rcc/31.05.2011 încheiat între Consiliul Local  Valea Doftanei şi Ungureanu Sorin 
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Alexandru  pentru spaŃiul destinat cabinetului stomatologic din cadrul dispensarului 
uman Teşila şi  încheierea unui nou contract de închiriere cu Cabinetul Medical 
Individual Stomatologic dr.Ungureanu Sorin –Alexandru; 
9. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea destinaŃiei în suprafaŃă de 10.000 m.p. 
situat în tarlaua 34,parcela Pd 328/1 si 328/2 ca zonă specială pentru activităŃile de 
picnic ; 
10.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordului de parteneriat dintre comuna 
Valea Doftanei si comuna Brebu in scopul  gestionarii in conditii avantajoase pentru 
fiecare parte, a pasunii alpine Baiul Mare proprietatea comunei Valea Doftanei,in 
suprafata de 230 ha.; 
11. Proiect de hotărâre cu privire la comasarea suprafeŃei cu care comuna Valea 
Doftanei s-a asociat cu SC FERMA IP în scopul realizării proiectului de înfiinŃare  a 
fermei pilot pentru creşterea şi promovarea  în Valea Dotanei  a rasei de bovine 
Valdostana în trupul de păşune  Valea Neagră  şi modificarea contractului de 
asociere ; 
12.  Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea rapoartelor de evaluare, 
documentaŃiei de atribuire, caietului de sarcini, notei justificative privind alegerea 
criteriului de atribuire, cerinŃele minime de calificare ale ofertanŃilor şi clauze 
contractuale obligatorii, contractului de concesiune – model cadru şi a Comisiei de 
evaluare a ofertelor,  în vederea atribuirii contractelor de concesiune pasuni alpine 
din comuna Valea Doftanei, judetul Prahova, in suprafata de 2969,0438 ha. 
13.Diverse :   Raport cu privire la stadiul realizării procesului de stabilire a limitelor 
cadastrale a U.A.T. Valea Doftanei . 
 Dl Tintea Adrian  precizează că datorită numărului mare de puncte înscrise pe 
ordinea de zi şi datorită interesului  şi complexităŃii discuŃiilor pe care le generează 
punctul 12 de pe ordinea de zi  ,Comisia  nr. 3  a Consiliului Local propune amânarea 
analizei punctului 12 de pe ordinea de zi pentru o viitoare şedinŃă. 
 Dl Savu Daniel propune şi el amânarea  discutării unor puncte de pe ordinea 
de zi pentru o altă şedinŃă . 
 Presedintele de sedinŃă supune la vot propunerea cu privire la amânarea 
discutării în această şedinŃă a punctului 12 de pe ordinea de zi.În urma numărării 
voturilor rezultă că numai 5 consilieri sunt pentru . 
 Dl Moise Viorel propune amânarea primelor 10 puncte de pe ordinea de zi şi 
discutarea ultimelor puncte . 
 Dl Costea Lucian propune să fie discutat şi punctul 12   în această şedinŃă  
dată fiind prezenŃa fermierilor în şedinŃă ,interesaŃi de discutarea modului de atribuire 
a păşunilor alpine. 
 Dl Savu Daniel propune discutarea punctelor de pe ordinea de zi în ordine 
inversă decât cea propusă prin dispoziŃia primarului . 
 Dl Costea Lucian   susŃine propunerea dlui Savu . 
 Dl Primar  spune că şi  fermierii sunt locuitori ai comunei şi probabil şi ei sunt 
interesaŃi  de celelalte  proiecte de hotărâre propune a se discuta în această şedinŃă 
şi propune discutarea proiectelor de hotărâre în ordinea în care s-a făcută 
propunerea prin adresa de convocare  . 
 Preşedintele de şedinŃă   supune spre aprobarea ordinea de zi aşa cum a fost  
precizată în dispoziŃia de convocare a consiliului local. 
 Ordinea de zi  este aprobată  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 hotărâre cu privire însuşirea Acordului de cooperare privind 
organizarea şi exercitarea activităŃii de audit public intern. 
 Pentru început Primarul comunei Valea Doftanei prezintă proiectul de hotărâre 
şi expunerea de motive şi propune aprobarea proiectului aşa cum este prezentat în 
documentaŃia anexată proiectului ( raportul compartimentului audit public  ,acordul de 
cooperare-model) 
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Înscrieri la cuvânt : 
Dl.MOISE VIOREL  

Întreabă ce  cheltuieli implică această asociere  
Dl Primar explică faptul că anual comuna Valea Doftanei achită  o cotizaŃiei  
ca urmarea a aderării  comunei Valea Doftanei  la AsociaŃia comunelor din 
România –Filiala Prahova ( aderare aprobată de  prin Hotarârea nr.50/2004 a  
Consiliului Local valea Doftanei ) . 
Dl PIELE VASILE – secretarul comunei spune că este prevăzut în acordul de 
cooperare punctul art15,alin 2. 
Dl.ŞERBAN CIPRIAN  

SusŃine proiectul  având în vedere că se eliberează un post ,în condiŃiile deficitului de 
personal şi în imposibilitatea angajarii  pe posturile vacante  . 

Nu mai sunt alte  inscrieri la cuvânt. 
Dl Preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire 

însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităŃii de audit 
public intern . 

Hotararea  se aprobă cu  unanimitate de voturi. 
 

 2. Proiect de hotărâre cu privire la  la acordarea unui ajutor în sumă 
neimpozabilă de 150 lei salariatelor din  Aparatul de specialitate al Primarului 
comunei  Valea Doftanei  şi  din  serviciile publice înfiinŃate şi organizate în 
subordinea Consiliului Local Valea Doftanei  cu ocazia zilei de 8 Martie pentru 
anul 2013; 
 Dl  Primar  prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive  şi propune 
aprobarea proiectului aşa cum este prezentat în documentaŃia anexată proiectului de 
hotărâre ( referatul de specialitate al compartimentului resurse umane). 

Înscrieri la cuvânt – nu sunt  
Dl Preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la  la 

acordarea unui ajutor în sumă neimpozabilă de 150 lei salariatelor din  Aparatul de 
specialitate al Primarului comunei  Valea Doftanei  şi  din  serviciile publice înfiinŃate 
şi organizate în subordinea Consiliului Local Valea Doftanei  cu ocazia zilei de 8 
Martie pentru anul 2013. 

Hotararea  se aprobă cu  unanimitate de voturi. 
 
3.Proiect de hotărâre cu privire la la aprobarea reŃelei unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat , pentru anul şcolar 2013-2014 la nivelul  
comunei Valea Doftanei; 

Dl  Primar  prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive  şi propune 
aprobarea proiectului aşa cum este prezentat în documentaŃia anexată proiectului de 
hotărâre (Avizul conform cu nr. 176/24.01.2013 al Inspectoratului Scolar JudeŃean 
Prahova, Situatia întocmită de Directorul Liceului Tehnologic “Carol I”  Valea 
Doftanei, JudeŃul Prahova). 

Înscrieri la cuvânt – nu sunt  
Dl Preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la la 

aprobarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat , pentru anul şcolar 
2013-2014 la nivelul  comunei Valea Doftanei. 

Hotararea  se aprobă cu  unanimitate de voturi. 
 
4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acŃiuni sau de  

lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii 
416/2001 privind venitul minim garantat  pentru anul 2013; 

Dl  Primar  prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive  şi propune 
aprobarea proiectului aşa cum este prezentat în documentaŃia anexată proiectului de 
hotărâre (plan de actiuni sau lucrări de interes local ,referatul de specialitatea al 
compartimentului asistenŃă socială). 
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Înscrieri la cuvânt – nu sunt  
Dl Preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea Planului de acŃiuni sau de  lucrări de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat  pentru 
anul 2013. 

Hotararea  se aprobă cu  unanimitate de voturi. 
 
5. Proiect de hotărâre cu privire la  prelungirea  contractului de închiriere 

nr. 1770 din 03.06.2003 încheiat cu   Compania nationala “Poşta Română” 
pentru spaŃiul din incinta Primariei comunei Valea Doftanei,satul Traisteni şi 
stabilirea cuantumului chiriei lunare/m.p. 

Dl  Primar  prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive  şi propune 
aprobarea proiectului aşa cum este prezentat în documentaŃia anexată proiectului de 
hotărâre (adresa Oficiului JudeŃean de Postă cu privire la perlungirea contractului , 
referatul de specialitatea al compartimentului financiar-contabil) cu stabilirea unui 
termen de închiriere , stabilirea chiriei  lunare/m.p.  şi   plata utilităŃilor aferente 
spaŃiului închiriat să se facă de către chiriaş ,specificând că până la această dată şi 
plata curentului electric se făcea de către Primărie . 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Întreabă dacă contractul  are prevăzută clauză de prelungire .Dacă da ,atunci este 
evident că el se poate prelungi.  

Dl Primar MANEA I ION –  răspunde că în contract este prevăzută o astfel de 
clauză . 

Dl.SAVU DANIEL   
Propune să rămână chiria neschimbată şi chiriaşul să-şi plătească utilităŃile . 

Dl.ŞERBAN CIPRIAN-FLORIN   
Este de acord cu propunerea dlui Savu ,dat fiind faptul că activitatea desfăşurată de  
Oficiul JudeŃean de Poştă Prahova este de interes local . 

Dl. COSTEA LUCIAN-VILEFORD 
Propune ca prelungirea termenului de închiriere să se facă pentru încă 3 ani ,termen 
în care trebuie să se facă demersurile în vederea  întocmirii cadastrului şi înscrierii în 
cartea funciară a spaŃiului proprietatea comunei Valea Doftanei ,care face obiectul 
acestui contract de închiriere . 

Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 
Dl Preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la 

prelungirea  contractului de închiriere nr. 1770 din 03.06.2003 încheiat cu  Compania 
nationala “Poşta Română”pentru spaŃiul din incinta Primariei comunei Valea 
Doftanei, satul Traisteni şi stabilirea cuantumului chiriei lunare/m.p. 

Hotararea  se aprobă cu  unanimitate de voturi cu menŃiunea că  pretul 
ramane neschimbat 1 leu/m.p. ,termenul de închiriere  este de 3 ani şi chiriaşul să-şi 
plătească utilităŃile.Se va încheia act adiŃional la contractul existent  în care se se 
specifice clauzele menŃionate mai sus. 

 
6. Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Comunei Valea Doftanei  cu 

Uniunea Artiştilor Plastici - Filiala Ploieşti  în vederea realizării proiectului 
cultural “Tabăra internaŃională de creaŃie plastică Valea Doftanei,JudeŃul 
Prahova -2013”. 

Dl  Primar  prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive  şi propune 
aprobarea proiectului aşa cum este prezentat în documentaŃia anexată proiectului de 
hotărâre (adresa  Uniunii Artiştilor Plastici –Filiala Ploieşti  prin care  iniŃiază proiectul 
cultural “Tabăra internaŃională de creaŃie plastică Valea Doftanei ,JudeŃul Prahova -
2013,planul cultural , conventia –model ,referatul de specialitatea al compartimentului 
achiziŃii publice).Face precizarea că a invitat şi Consiliul JudeŃean Prahova  în 
vederea asocierii  pentru realizarea  acestui proiect cultural ,are acordul verbal ,dar 
nu scris . De asemenea invită şi  investitori privaŃi să se asocieze în acest proiect. 
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 Dl.ŞERBAN CIPRIAN-FLORIN   
Intreabă în ce constă acest proiect,cine participă şi ce beneficii sunt pentru 
comună,fiindcă ştie că implică obligaŃii financiare. 

Dl Primar MANEA I ION –  răspunde că  datele sunt prevăzute în planul 
cultural anexă la proiectul de hotărâre . 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
ÎnŃelege că proiectul împlică cheltuieli  de cazare cu artiştii ,masă,protocol ,materiale, 
transportul ,etc, ar trebui întocmită o situaŃie exactă a cheltuielilor ,supusă spre 
aprobare consilului local  la  aprobarea bugetului pentru anul 2013.Suma destinată 
acestui proiect să fie rezonabilă , în limita a 10.000 lei .  

Dl Primar MANEA I ION –  de la bugetul local va fi o sumă modică ,Consiliul 
JudeŃean va asigur transportul şi poate se vor gasi şi sponsori . 

Dl.SAVU DANIEL 
Întreabă dacă lucrările vor rămâne la noi pentru că  a constatat că în convenŃie nu 
este făcută referire la aceasta. 

Dl Primar MANEA I ION- Toatea lucrările create în tabără vor rămâne în 
patrimoniul comunei ,la închiderea taberei se vor preda  cu proces-verbal. 

Dl.MOISE VIOREL    
AtenŃionează asupra faptului că cheltuielile pot fi destul de mari (cunoaste din 
experienŃă –a mai fost implicat) 

Dl Primar MANEA I ION –  sumele destinate realizării acestui proiect cultural 
vor fi prezentate consiliului local şi aprobate în bugetul local pe anul 2013 ,în acest 
moment se cere numai acordul consiliului local,suma destinata acestui proiect se va 
discuta la aprobarea bugetului. 

Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 
Dl Preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la 

asocierea Comunei Valea Doftanei  cu Uniunea Artiştilor Plastici - Filiala Ploieşti  în 
vederea realizării proiectului cultural “Tabăra internaŃională de creaŃie plastică Valea 
Doftanei,JudeŃul Prahova -2013” 

Hotararea  se aprobă cu  unanimitate de voturi. 
 
7. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea efectuarii lucrarilor de 

înscriere in cartea funciara a localitatii comunei Valea Doftanei a bunurilor din 
patrimoniul public si privat al comunei Valea Doftanei 

Dl  Primar  prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive  şi propune 
aprobarea proiectului aşa cum este prezentat în documentaŃia anexată proiectului de 
hotărâre (referatul de specialitatea al compartimentului financiar-contabil ,anexa cu 
inventarul terenurilor  din patrimoniul privat al comunei valea Doftanei ).Face referire 
la importanŃa  măsurării tuturor terenurilor aflate în patrimoniul comunei ,realizarea 
evaluarilor ,pentru  o evidenŃă mai bună a  patrimoniului public si privat al comunei . 

Dl.SAVU DANIEL   
Intreaba unde este evidentiat terenul de sport din satul Trăisteni. 

Dl PIELE VASILE – în patrimoniul public al comunei . 
Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 
Dl Preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea efectuarii lucrarilor de înscriere in cartea funciara a localitatii comunei 
Valea Doftanei a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Valea Doftanei. 

Hotărârea  se aprobă cu  unanimitate de voturi. 
 
8. Proiect de hotărâre cu privire la încetarea  contractului de închiriere  

nr. 1/rcc/31.05.2011 încheiat între Consiliul Local  Valea Doftanei şi Ungureanu 
Sorin Alexandru  pentru spaŃiul destinat cabinetului stomatologic din cadrul 
dispensarului uman Teşila şi  încheierea unui nou contract de închiriere cu 
Cabinetul Medical Individual Stomatologic dr.Ungureanu Sorin –Alexandru; 
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Dl  Primar  prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive  şi propune 
aprobarea proiectului aşa cum este prezentat în documentaŃia anexată proiectului de 
hotărâre (referatul de specialitatea al compartimentului financiar-contabil,cerere 
dr.Ungureanu Sorin –Alexandru, copie aviz sanitar CMI dr.Ungureanu Sorin –
Alexandru,copie cod inregistrare fiscala).  

Dl.łINTEA ADRIAN 
Din punct de vedere legal  dacă se face rezilierea contractului ,se poate încheia alt 
contract numai  după participarea la o nouă  licitaŃie şi adjudecarea acesteia. 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Indiscutabil, susŃine afirmaŃia dlui łintea . 

Dl.MOISE VIOREL    
Să facă subînchiriere între persoana fizică şi cabinet medical individual 
 Consiliul local îşi exprimă acordul pentru subînchirierea  spaŃiului 
închiriat de la comuna Valea Doaftanei de către dr.Ungureanu Sorin –Alexandru 
către Cabinetul Medical Individual Stomatologic dr.Ungureanu Sorin –
Alexandru. 

 
9. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea destinaŃiei în suprafaŃă de 

10.000 m.p. situat în tarlaua 34,parcela Pd 328/1 si 328/2 ca zonă specială 
pentru activităŃile de picnic 

Dl  Primar  prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive  şi propune 
aprobarea proiectului aşa cum este prezentat . Propune amenajarea acestei zone în 
vederea evitării amplasării corturilor de către turişti în mod  haotic , în mai multe 
zone. După adoptarea hotărârii ,în funcŃie de fondurile destinate  se vor face diverse  
amenajări pentru  acestă  zonă, se va îngrădi, se va asigura igienizarea ,etc.  

Dl.SAVU DANIEL   
Este benefică amenajarea unei astfel de zone,dar implică cheltuieli mai mari , 
probabil se va putea realiza în mai multe etape .După realizarea unor dotări se va 
putea percepe şi taxe pentru camparea în această zonă.  

Dl Primar  –   cheltuielile şi taxele se vor stabilii în consiliul local Cu veniturile 
obŃinute se vor face investiŃii în zona respectivă. 

Dl.MOISE VIOREL    
Speră că după amenajarea zonei, terenului  să nu i se dea o altă destinaŃie. 

Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 
Dl Preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la 

stabilirea destinaŃiei în suprafaŃă de 10.000 m.p. situat în tarlaua 34,parcela Pd 328/1 
si 328/2 ca zonă specială pentru activităŃile de picnic 

Hotărârea  se aprobă cu  unanimitate de voturi. 
 
10.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordului de parteneriat 

dintre comuna Valea Doftanei si comuna Brebu in scopul  gestionarii in condiŃii 
avantajoase pentru fiecare parte, a pasunii alpine Baiul Mare proprietatea 
comunei Valea Doftanei,in suprafata de 230 ha. 

Dl  Primar  prezintă proiectul de hotărâre,expunerea de motive şi adresa 
primariei comunei Brebu prin care solicită  acordarea a doi munŃi pentru fermierii din 
comuna Brebu  .După cum  s-a văzut în caietul de sarcini pentru concesionarea 
tuturor suprafeŃelor alpine a fost prevăzută şi această suprafaŃă. 

Fermierii din comuna Valea Doftanei prezenŃi în şedinŃă îşi arată nemulŃumirea 
în vederea adoptării unei astfel de hotărâri.  

Dl.MOISE VIOREL    
Nu este de acord cu hotărârea . 

Dl.SAVU DANIEL 
Este propunerea ce a fost făcută de primarul comunei Brebu în şedinŃa anterioară 
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Fermierii din comuna Valea Doftanei prezenŃi în şedinŃă îşi arată nemulŃumirea 
în vederea adoptării unei astfel de hotărâri 

Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 
Dl Preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea acordului de parteneriat dintre comuna Valea Doftanei si comuna Brebu in 
scopul  gestionarii in conditii avantajoase pentru fiecare parte, a pasunii alpine Baiul 
Mare proprietatea comunei Valea Doftanei,in suprafata de 230 ha. 

Hotărârea  se respinge cu  unanimitate de voturi. 
 
11. Proiect de hotărâre cu privire la comasarea suprafeŃei cu care 

comuna Valea Doftanei s-a asociat cu SC FERMA IP în scopul realizării 
proiectului de înfiinŃare  a fermei pilot pentru creşterea şi promovarea  în Valea 
Dotanei  a rasei de bovine Valdostana în trupul de păşune  Valea Neagră  şi 
modificarea contractului de asociere . 

Dl  Costea Lucian-Vileford iniŃiatorul proiectului de hotărâre  prezintă 
expunerea de motive .Spune că a participat la şedinŃa de conciliere  cu S.C.Ferma IP 
împreună cu dl avocat Bogdan , reperezentantul Asociatiei De ConsultanŃă  Juridică ,    
Economică  Şi  Arbitraj  Ploieşti care reprezintă din punct de vedere juridic  interesele 
comunei Valea Doftanei şi, pentru stingerea litigiului creat ,s-au propus mai multe 
variante  din care ca ultimă variantă viabilă s-a propus comasarea suprafeŃei de teren 
cu care Consiliul Local intra in asociere cu SC Ferma IP  în acelaşi loc ,prin 
extinderea suprafeŃei în golul alpin Valea Neagra .Propunerea este oportună şi 
pertinentă dat fiind faptul că SC Ferma IP nu poate merge cu animalele la păşunat în 
două trupuri de păşune  din locuri diferite . 

Fermierii din comuna Valea Doftanei prezenŃi în şedinŃa consiliului local 
protestează cu privire la aprobarea  proiectului de hotârăre , sunt nemulŃumiŃi de 
faptul că pentru SC Ferma IP se aplică alt regim decât li se aplică lor .Nu înŃeleg de 
ce nu se încheie contracte de asociere şi cu fiecare in parte dintre ei.Ei consideră că 
SC FERMA IP nu si-au respectat promisiunile ,nu au făcut nimic deosebit pentru 
comună,din contră au adus prejudicii de imagine comunei . 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Prin adoptarea acestei hotărâri şi comasarea suprafeŃei de teren  se vor încheia 
discuŃiile dintre cele două părŃi Comuna Valea Doftanei şi SC FERMA IP ,ulterior prin 
reprezentanŃii delegaŃi de consiliul local se va verifica si constata dacă aceştia şi-au 
îndeplinit obligaŃiile stabilite prin contractul de asociere şi în cazul în care nu îşi 
respectă obligaŃiile asumate se va proceda la rezilierea contractului de  
asociere.Deocamdată există un contract legal ,există litigii legate de acest contract, 
iar rezolvarea acestora se va face prin conciliere ,discuŃii şi prin vot. 

Dl.SAVU DANIEL   
Afirmă că şedinŃa nu se poate continua în condiŃiile în care unii dintre fermieri  
perturbă şedinŃa. 

Dl. łINTEA ADRIAN 
Solicită să fie prezentate consiliului local toate contractele ,actele adiŃionale şi 
documentele încheiate cu SC FERMA IP în vederea realizării unei analize atente . 

Dl.SAVU DANIEL 
Dacă se vor analiza toate documentele încheiate cu SC FERMA IP se va constata că 
acestia nu au făcut nimic din ce si-au asumat ,au adus 10 viŃei şi atât. 

Dl Primar MANEA I ION – au fost încheiate contracte ,ca urmare a deciziilor 
luate de consiliile anteriore ,în instanŃă comuna Valea Doftanei nu are câştig de 
cauză dacă nu îşi îndeplineşte obligaŃiile asumate prin contract , trebuie îndreptate  
greşelile făcute anterior . 

Dl.ŞERBAN CIPRIAN-FLORIN   
Solicită explicaŃii cu privire la derularea contractului de asociere pentru clarificarea 
situaŃiei şi  pentru a  lămuri crescătorii de animale . 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
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In calitate de fost consilier în consiliile trecute şi ca participant la sedinŃele de 
conciliere cu SC FERMA IP prezintă  un istoric al asocierii ,pentru a clarifica 
nelămuririle crescătorilor de animale prezenŃi ,începând cu  propunerea făcută de 
SC.FERMA IP în vederea asocierii, în anul 2009 şi până în prezent.La acel moment 
s-au pus la dispoziŃie doua suprafete de teren : o suprafaŃă pentru înfiintarea fermei 
în punctul Ciopârceni şi o suprafaŃă pentru păşunat în Pătru,  pentru o perioada de 
10 ani . Anul trecut,când tuturor crescătorilor de animale le-a expirat contractul 
pentru păşunile alpine, SC Ferma IP a prezentat consiliului local un raport în care a 
arătat că aceasta  si-a asumat răspunderile asumate în contract,a livrat cei 10 vitei 
de rasă  şi  şi-a suplimentat efectivul de animale şi a solicitat suplimentarea 
suprafetei de păşune- gol alpin  cu încă 76 ha , după discuŃiile purtate în sedinŃa 
consiliului local de la acea dată  s-a aprobat acordarea acestei suprafete în golul 
alpin Valea Neagră.Anul acesta SC Ferma IP a venit cu propunerea comasării celor 
două suprafete  acordate prin hotararile emise de consiliul local în anii precedenti  cu 
propunerea de stingere a litigiilor avute. 

Dl.MANEA ION  
Stie ca a fost incheiat un contract de asociere în participatiune dar doreşte să afle ce 
motiv invocă SC.FERMA IP în instanŃă . 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Nu a fost predat  terenul  cu proces verbal ,nu au fost delegaŃi 2 consilieri locali  ca 
reprezentanŃi ai consiliului local care sa  verifice respectarea obligatiilor asumate prin 
asociere. 

Dl.MANEA ION  
Stie că şi  SC.FERMA IP avea obligatia amenajării unei ferme  standard şi altele  , 
trebuie să se verifice care parte din contract  nu si-a îndeplinit sarcinile asumate din 
contract si să se vadă unde sunt greselile .  

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Cererea de comasare a celor doua terenuri este pertinetă ,acordarea a doua 
suprafete în puncte diferite  este încă un motiv de a ne acŃiona în instanŃă . Se 
doreşte detensionarea situaŃiei prin comasarea terenului  după care  se va proceda 
la analiza  obligatiilor asumate prin contract  şi eventual  reziliere acestuia , daca 
situatia o impune . 

Dl.SAVU DANIEL   
Stie că la acel moment SC Ferma IP a venit în sedinŃa consiliului local si a fost de 
acord cu acordarea acestor suprafete în puncte diferite . 

Dl.MOISE VIOREL    
Intreabă secretarul comunei Valea Doftanei  dacă cele două suprafete de teren ,în 
puncte diferite ,au făcut obiectul contractului de asociere . 

Dl . Secretar PIELE VASILE – da,ambele suprafete fac parte din contractul 
de asociere. 
Dl.MOISE VIOREL    

Propune aprobarea comasării ,dar să se verifice contractul de asociere  şi să se facă 
o analiză a   obligaŃiilor asumate prin contract. 

Dl. łINTEA ADRIAN 
Solicită analiza contractului de asociere şi a celorlalte documente legate de asociere. 

Fermierii îşi exprimă în continuare nemulŃumirea cu privire la încheierea 
contractului de asociere. 

Dl Primar asigură fermierii prezenti în şedinŃă că totul se va face numai legal.  
Dl. MOISE VIOREL 

Propune aprobarea comasarii suprafetei şi apoi efectuarea unei analize asupra 
acestui contract de asociere. 

Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 
Dl Preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la 

comasarea suprafeŃei cu care comuna Valea Doftanei s-a asociat cu SC FERMA IP 
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în scopul realizării proiectului de înfiinŃare  a fermei pilot pentru creşterea şi 
promovarea  în Valea Dotanei  a rasei de bovine Valdostana în trupul de păşune  
Valea Neagră  şi modificarea contractului de asociere . 

Hotărârea  se aprobă cu 12 voturi pentru  şi trei abŃineri (Savu Daniel,Branciog 
Tudor şi łintea Trandafir). 

 
12.  Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea rapoartelor de evaluare, 

documentaŃiei de atribuire, caietului de sarcini, notei justificative privind 
alegerea criteriului de atribuire, cerinŃele minime de calificare ale ofertanŃilor şi 
clauze contractuale obligatorii, contractului de concesiune – model cadru şi a 
Comisiei de evaluare a ofertelor,  în vederea atribuirii contractelor de 
concesiune pasuni alpine din comuna Valea Doftanei, judetul Prahova, in 
suprafata de 2969,0438 ha. 

Dl  Primar  prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive  şi propune 
aprobarea proiectului aşa cum este prezentat în documentaŃia anexată proiectului de 
hotărâre (referatul de specialitatea al compartimentului achiziŃii publice ,raportul de 
evaluare,documentatia de atribuire,caietul de sarcini, nota justificativă privind 
alegerea criteriului de atribuire, cerinŃele minime de calificare ale ofertanŃilor şi clauze 
contractuale obligatorii, contractului de concesiune – model cadru) pentru o perioadă 
de 10 ani .Comunică consiliului local că există  avizul de legalitate al dlui avocat 
Bogdan , reperezentantul Asociatiei De ConsultanŃă  Juridică ,    Economică  Şi  
Arbitraj  Ploieşti care reprezintă din punct de vedere juridic  interesele comunei Valea 
Doftanei.A fost solicitat de la Registrul National al Exploatatiilor efectivul de animale 
necesar pentru acoperirea suprafetei totale de păşune alpină şi se confirmă că există 
pe plan local şeptelul pentru acoperirea acestei suprafete. 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Spune că această concesiune nu  se poate face din considerente de ordin legal  şi 
de formă .Considerent de ordin legal : nu există cadastru pentru suprafeŃele de 
păşune alpină ce urmează a fi concesionate,asadar concesiunea nu poate fi făcută . 
Vrea să facă cunoscut crescătorilor de animale că stabilirea suprafeŃelor aşa cum 
reiese din documentaŃie nu a fost propunerea consilierilor locali .De asemenea 
aceste suprafete ,aşa cum sunt ele stabilite prin caietul de sarcini ,nu pot fi 
identificate prin suprapunerea cu blocurile fizice de la APIA.La stabilirea suprafetei 
pentru fiecare contract de concesiune  trebuie să se Ńină cont şi de suprafaŃa  eligibilă 
(pe blocuri fizice) pentru obŃinerea subvenŃiei de la APIA. 

Dl Primar MANEA I ION –    s-au făcut măsurătorile si sunt întocmite hărŃi 
pentru toate suprafetele  şi de asemenea ,rapoarte de evaluare. 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Probabil că sunt intocmite harti pentru fiecare suprafaŃă ,dar din suprafaŃa totală  
numai o parte poate fi eligibilă .Acest lucru trebuie să se ştie şi ar trebui să se Ńină 
cont şi la stabilirea  preŃului contractului .Este surprins că rapoartele de evaluare sunt 
toate  la fel. Pentru aceeaşi suprafete de teren  doi fermieri pot primi subvenŃii 
diferite. 
Durata contractului de concesiune 10 ani –  este firesc şi legal în condiŃiile în care 
există cadastru ,nefiind cadastru pentru terenul păşunile în discuŃie  nu se poate 
încheia decât contact de închiriere pentru o perioadă de sub 3 ani ,timp în care se 
poate întocmi documentatia cadastrală . 
Toate suprafetele de păşune alpină ale comunei Valea Doftanei sunt la momentul 
acesta între două chestiuni legale  .Pe de o parte s-a emis un Ordin al Prefectului 
Prahova   prin care acestea au fost trecute în domeniul privat al localităŃii,nu mai sunt 
în domeniul public al localităŃii pentru că există acest ordin . Intrebarea este unde se 
încadrează aceste suprafete în domeniul public sau privat. 
Din considerente de formă documentaŃia nu poate fi aprobată .Documnetatia este 
stufoasă . Contractul nu prevede Ńinte precise ,obligaŃii precise (construirea unor 
stâne moderne unde poti merge cu un turist  să prezinti ceva frumos , lăptarie, 
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drumuri ,beneficii pentru micii fermieri ) Se solicită revizuirea de urgenŃă a întregii 
documentaŃii şi a contractului. 

 
Dl Primar MANEA I ION – Din discuŃiile purtate cu APIA nu are relevanŃă ce 

este eligibil cu suprafata concesionată.Noi închiriem suprafaŃa de păşune alpină din 
patrimoniu .Primăria nu închiriază suprafete eligibile sau neeligibile .După încheierea 
contractelor se va proceda la întocmirea cadastrului şi înscrierea în cartea funciară  . 
Contractul a fost redactat în concordanŃă cu contractul cadru ,referitor la stână se 
doreşte contruirea unor stâne tradiŃionale nu moderne .PreŃul de pornire la licitaŃia 
pentru concesiune va fi stabilit conform rapoartelor de evaluare .Dacă se mai amână 
se va ajunge în luna mai fără ca fermierii să aibă încheiate contracte pentru păşune. 

Dl. ŞERBAN  
 Nu este de acord cu caietul de sarcini . 

Dl.BĂRBOI PAVEL 
Solicită clarificări privind  referatul de specialitate ,modificarea prevăzută la punctul c 
–  dovada detinerii efectivului de animale la 01.03.2013. 

Dl Primar MANEA I ION – Dovada deŃinerii efectivului de animale la 
01.03.2013  se face cu adeverinta de la medicul veterinar.  DocumentaŃia prezentată 
este o propunere a Aparatului de specialitate al primarului ,a fost supusă spre analiză 
şi dezbatere. 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Forma legală ar fi închirierea pe termen de 3 ani  cu posibilitatea de prelungire  sau 
contract de asociere cu fiecare fermier în parte .DocumentaŃia va fi studiată ,refăcută  
pentru inchiriere şi discutată într-o viitoare şedinŃă . 

Dl Primar MANEA I ION – Legea 214/2011  pentru organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor  prevede concesionarea păşunilor pe termen 
de cel putin 10 ani.DocumentaŃia întocmită respectă prevederile legale , a fost 
întocmită de aparatul de specialitate dar poate fi modificată şi completată de consiliul 
local. 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Propunerea Consiliului Local al fost pentru înfiinŃarea unei asociaŃii locale de crestere 
a animalelor.Propune să se facă o cunsultare cu consilierii locali . Pentru sedinta 
viitoare sa fie  întocmita documentaŃia pentru închiriere . Trebuie luate în considerare 
normele legale naŃionale şi europene în materie  ,legea  concurenŃei  şi directivele 
europene în materie . 

Dl Primar MANEA I ION – Doreşte să precizeze că are în vedere protejarea 
crescătorilor de animale din localitate ,a se vedea nota justificativă întocmită 
de compartimentul achiziŃii publice. 
Dl.ŞERBAN FLORIN-CIPRIAN  

Din luna noiembrie a fost solicitată organizarea unei întâlniri cu crescătorii de 
animale. 

Dl.MANEA ION  
Şi anul trecut au fost discuŃii ,hotărârea nu se poate lua sub presiune .În calitate de 
consilieri locali hotârăsc şi răspund în faŃa legii .Ar fi bine să  fie desmnaŃi câŃiva 
reprezentanŃi ai crescătorilor de animale  care să stea la discuŃii cu consiliul local . 
Hotararea luată de consiliul local trebuie să sprijine şi crescătorii cu mai puŃine 
animale şi pe cei cu mai multe animale . 

Dl.BITU GHEORGHE   
Consideră că pot fi făcute modificări la documentaŃie  

Dl.BĂRBOI PAVEL  
Nu este de acord cu prezentarea propunerii  financiare în plic  

Dl. łINTEA ADRIAN  
Propune amânarea discutării acestui proiect de hotărâre pentru analiza 
documentaŃiei  şi  respectarea bazei legale 
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Dl Preşedinte de şedinŃă supune la vot propunerea dlui łintea Adrian   care 
se aprobă cu unanimitate de voturi  

Pe tot parcursul dezbaterii acestui punct de pe ordinea de zi  au existat discuŃii 
ale fermierilor prezenŃi în şedinŃa consiliului local şi ale consilierilor ,astfel încât au 
existat momente în care nu toate interpelările consilierilor au putut fi consemnate . 
 

13.Diverse :   Raport cu privire la stadiul realizării procesului de stabilire 
a limitelor cadastrale a U.A.T. Valea Doftanei . 

 
Dl Primar Manea I Ion prezintă consiliului local raportul cu privire la stadiul 

procesului de stabilire a limitelor cadastrale a U:A:T: Valea Doftanei ,precizează 
faptul că sunt semnate procesele verbale de bună vecinătate cu toate localităŃile cu 
care ne învecinăm ,mai puŃin cu localitatea Brebu .În discuŃie este suprafaŃa de teren 
cuprinsă între DJ 102 I    şi lacul paltinul pe  distanŃa cuprinsă între viaduct şi barajul 
Paltinu,cca 3,6 ha. Consultă consiliul local in aceasta problemă şi solicită 
mandatarea în acest sens. 

Dl.SAVU DANIEL 
Având în vedere că propunerea făcută de primarul comunei Brebu în şedinŃa 
anterioară este condiŃionarea semnării documentaŃiei de vecinătate pentru suprafata 
aflată în litigiu  de închirierea păşunii alpine Baiul Mic comunei Brebu,propune 
renunŃarea la suprafaŃa în litigiu  în favoarea comunei Brebu  şi rămânerea golului 
alpin baiul Mic la dispozitia comunei Valea Doftanei. 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Precizează că nu doreşte să rămână în istoria comunei ca acel consiliu local care 
renunŃă de bună voie la o suprafată de teren din teritoriul admninistrativ al 
comunei.Acea suprafaŃă de teren a fost inclusă în teritoriul admninistrativ în urmă cu 
mai multi ani .Din 1990 a existat o acceptare tacită a comunei Brebu până la acest 
moment .Consideră că este inadmnisibil cedarea teritoriului admninistrativ în discuŃie 
printr-un singur vot.Ar fi condamnati de generaŃiile viitoare. 
Propune medierea la InstituŃia Prefectului Prahova  de către doi reprezentanŃi ai 
consiliului local şi primar  

Dl Primar Manea I Ion explică faptul că a participat la mai multe sedinŃe de 
mediere la InstituŃia Prefectului împreună cu dl secretar Piele Vasile şi reprezentanŃi 
ai OCPI Prahova şi se pare că nu există cale de înŃelegere.Comuna Brebu are 
înregistrata suprafata respectivă în PUG şi în alte documente . 

Dl.ŞERBAN CIPRIAN-FLORIN  
Intreabă cum au fost semnate titlurile de propietate pentru terenurile din aceea zonă 
de către Prefectul Judetului Prahova  ,ca fiind localizate pe teritoriul comunei valea 
Doftanei. 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Stapânirea în fapt a acestei suprafete a fost a comunei noastre,dovadă sunt şi 
înstcrierile  în cartea funciară a localităŃii a terenurilor din zona în discuŃie. 

Dl.ŞERBAN CIPRIAN-FLORIN  
Propune ca reprezentant al consiliului local care să participe la sedinta de mediere la 
Institutia prefectului Prahova  pe dl Costea Lucian-Vileford. 

Nu mai sunt alte propuneri . 
Dl Preşedinte de şedinŃă supune la vot propunerea dlui Serban Ciprian-Florin . 
Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi  
Alte discuŃii: 
Dl.MANEA ION 

Supune atenŃiei situaŃia proprietarilor de terenuri împădurite (molid)  din zona 
Cărăbanu .Pădurea ce a fost restituită proprietarilor este distrusă de zăpada mare 
căzută şi vântul din această iarnă ,materialul se degradează şi trebuie transportat la 
locuinta proprietarilor.Care sunt formele legale de  transport a meterialului 
lemnos.Dacă administraŃia locală găseşte o cale de rezolvare a acestei situaŃii. 
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Dl Primar Manea I Ion – singura formă legală este contractul de pază cu o 
structură silvică , trebuie respectat regimul silvic. Admninistratia publică nu are 
atribuŃii în acest sens. Ocolul Silvic are obligaŃia de a prelua orice suprafata de teren 
impădurit .Se va prezenta ocolului silvic titlul de proprietate ,se va achita taxa şi se va 
încheia contractul.Dacă se taie arbori fără aprobarea structurii silvice intră sub 
incidenŃa legii .  

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Solicită să fie luată în considerare nemulŃumirea cetăŃenilor cu privire la taxele  la 
serviciile publice : apă ,salubritate,loc de veci în cimitire. Referitor la cimitire  trebuie  
avut în vedere reducerea taxei de concesionare a terenurilor pentru locurile de veci 
din cimitire.Mai mult ,există o neînŃelegere, parohiile încaseaza nişte taxe pentru 
curăŃenie,consiliul local  spune că administrează aceste cimitire , consideră că 
cetăŃenii sunt taxaŃi dublu. 

Dl Primar  – Explică că într-o şedinŃă anterioară au fost făcute unele reduceri 
la  taxele pentru concesionarea locurilor de veci  pentru familii defavorizate,veterani 
de război şi persoane cu handicap . 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Solicită reducerea taxelor pentru  toate persoanele din localitate. 

Dl Primar  -  Parohiile percep taxe pentru cimitirele pe care sunt proprietari 
( trei cimitire).Primăria administrează cimitirele pe care le are în proprietate. 
Vis-a vis de firma de salubritate consideră că preŃurile sunt decente ,foarte 

bune . 
Referitor la preŃurile pe care le-au impus pentru apă  cei de la S.C.HIDRO S.A. 

Prahova , unic operator al AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară  dl Primar spune 
că nu a fost de acord cu plata a 6 m.c./lună/persoană ,a cerut  clemenŃă până la 
contorizare să se plătească 3 m.c./persoană/lună .ReprezentanŃii SC Hidro S.A. 
Prahova nu au  fost de acord ,urmează să vadă ce hotărăre se ia. Ori SC Hidro SA 
Prahova acceptă plata a 3 m.c./lună/persoană până la contorizare, ori se va lucra în 
continuare cu serviciul local de apă al consiliului local. 

Dl.ŞERBAN FLORIN-CIPRIAN 
Ar fi foarte bine să se păstreze serviciul de apă . 

Dl Primar  specifică că  intrarea comunei în AsociaŃia de Dezvoltare 
Intercomunitară ar putea fi favorabilă comunei Valea Doftanei,prin repartizarea unor 
sume de bani ,pentru perioada 2014-2020 pentru dezvoltarea sistemului de apă şi 
pentru canalizare la nivelul comunei . 

Dl.TINTEA ADRIAN  
Atunci ,păstrăm colaborarea cu ADI. 

Trebuie să punem în balanŃă şi să hotărâm  dacă menŃinem colaborarea  cu  
AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară . 

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 6.03.2013.   
            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, 
        CONSILIER. 
Adrian-Dorin Feticu  

Contrasemnează 
 pSECRETAR 

Şef birou  
Elena-Gabriela Brînză        


