
 1

 
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 
                                          CONSILIUL LOCAL AL 
                                   COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
          PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi, 11.03.2013, de către Brînză Elena-Gabriela-şef birou  -
persoană desemnată să înlocuiască  secretarul comunei Valea Doftanei, în şedinŃa 
extraordinară a  Consiliului Local Valea Doftanei,convocată de Primarul comunei 
Valea Doftanei,cu DispoziŃia nr. 73  din  7.03.2013   . 
 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  dl avocat Dumitru Bogdan  - reprezentantul  Asociatiei De ConsultanŃă  
Juridică , Economică  Şi  Arbitraj  Ploieşti care reprezintă din punct de vedere juridic  
interesele comunei Valea Doftanei. 
 Dl Primar al comunei Valea Doftanei deschide şedinŃa şi anunŃă că şi această 
şedinŃa a consiliului local 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.  
 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 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 Savu Daniel  solicită  locuitorilor comunei Valea Doftanei prezenŃi  în sala 
de şedinŃă a consiliului local să permită consilierilor locali să-şi desfăşoare 
activitatea,   fără să fie perturbaŃi de către aceştia. 
 Dl. łintea Adrian propune ascultarea punctului de vedere al fermierilor cca 30 
de minute după care, consilierii locali să fie lăsaŃi  să discute proiectul de hotărâre  
înscris pe ordinea de zi. 
 Dl Primar face apel la toŃi participanŃii  să asigure  buna desfăşurare a 
şedinŃei, să existe înscrieri la cuvânt,să existe un dialog bazat pe respect ,să fie 
respectat statutul instituŃiei. 
 Presedintele de sedinŃă supune la vot propunerea  dlui Tintea Adrian  
formulată mai devreme. 

Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre,expunerea de motive şi toată 

documentaŃia anexată proiectului  şi specifică  faptul că această documentaŃie are 
viza juridică a avocatului Dumitru Bogdan.Deasemenea  prezintă consiliului local 
SentinŃa nr.2064/15.11.2012 a Tribunalului Prahova  ,comunicată instituŃiei noastre la 
data de 16 ianuarie 2013 prin care Triibunalul Prahova atmite actiunea Prefectului 
judeŃului Prahova  în sensul de a anula Hotararea  nr.15/09.03.2012 a Consiliului 
Local Valea Doftanei astfel cum a a fost completata si modificata prin Hotararea 
nr.16/18.03.2012  a Consiliului Local Valea Doftanei .În cuprinsul acestei sentinte se 
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arata că motivele  pentru care InstituŃia Prefectului a atacat în instanta Hotararea 
Consiliului Local  sunt : inchirierea pasunilor alpine prin licitaŃie  şi nu concesionarea 
aşa cum prevede Legea 214/2011 ,nerespectarea normelor de tehnică legislativă ( 
neindicarea în cuprinsul HCL a actelor normative care reglementează modul cum pot 
fi folosite terenurile având destinaŃia de pajisti,respectiv Legea 214/2011 şi Legea 
347/2004 )precum şi nerespectarea legislaŃiei comunitare şi naŃionale care face 
referire la  respectarea principiului nediscriminării . 

Dl Primar prezintă şi adresa  nr.R 9439/2011 a InstituŃiei Prefectului Prahova  
în care este precizat faptul ca incheierea actelor  translative a dreptului  de 
proprietate nu se face fara extras din cartea funciara. 

Dl Iordache Petrică –fermier -  transmite consiliului local faptul că,în ziua 
anterioara desfăsurării şedinŃei consiliului local a avut loc o întâlnire a fermierilor din 
localitate şi au convenit cu toŃii că sunt de acord cu prevederile caietului de 
sarcini,asa cum a fost el întocmit .Precizează faptul că ar trebui urgentat termenul 
pentru încheierea contractelor pentru a permite si fermierilor încheierea convenŃiilor 
cu lucrătorii lor(ciobanii).Se doreşte încheierea contractelor pentru o perioada de 10 
ani pentru  a se poate  face investiŃii pe terenurile primite. 

Dl Clinci Gheorghe –fermier din comună- solicită explicaŃii cu privire la 
stabilirea suprafetei ce urmează a fi concesionată în muntele Orjogoaia .Se declară 
nemulŃumit că  această suprafaŃă din golul alpin ,aşa cum a fost propusă ea în caietul 
de sarcini al concesiunii  nu are acces la  apă . 

Dl.ŞERBAN CIPRIAN-FLORIN 
MenŃionează că dacă SC Ferma IP nu mai are cele 58 de ha teren în Pătru atunci 
această suprafaŃă să fie comasată cu cea din Orjogoaia. 

Dl.SAVU DANIEL   
Spune că este competenŃa dlui primar sa dea răspunsul. 

Dl.presedinte de sedinta FETICU ADRIAN  
Răspunsul se va primi la discutarea caietului de sarcini. 

Dl Branciog Gheorghe- fermier –întreabă  pentru ce termen se face 
concesiunea 3 sau 10 ani . 

Dl Primar explică faptul că şedinŃa este deschisă şi toŃi fermierii pot rămâne în 
sală să asiste până la finalul discuŃiilor şi să se informeze cu privire la  modul de 
atribuire a păşunilor alpine ,termenul de atribuire şi detalii privind procedura. 
 Dl Presedinte de şedinŃa  întreba daca doreşte cineva sa ia cuvântul. 

Dl Primar  propune o modificare la caietul de sarcini  la capitolul 4.6 -      
înlocuire  stane moderne  cu modernizare şi dotare conform normelor în vigoare . 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Se doreste concesionarea  conform Og 54 /2006  daca terenurile sunt proprietate 
publica  
 Dl.PRIMAR 
Numai la întocmirea actelor translative de proprietate  este necesară înscrierea în 
cartea funciară 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Legea cadastrului si publicitatii imobiliare la art.23,partea a II-a ,lit d prevede 
înscrierea privind dreptul de proprietate si alte drepturi reale, precum dreptul de 
concesiune corespunzatoare proprietatii publice.Se declară nemulŃumit că   Sentinta  
2064/15.11.2012 a Tribunalului Prahova  are a fost prezentată anterior de dl Primar 
nu a fost adusă la cunostinŃa consiliului local şi nu îpotriva cătreia  s-a făcut  
întâmpinare la momentul oportun 

Dl.PRIMAR 
Sentinta a fost comunicată secretarului unităŃii admninistrative,compartimentului 
achiziŃii şi  avocatului Dumitru Bogdan pentru analiză. 

Dl.Avocat DUMITRU BOGDAN  
Intervine pentru a explica  situaŃia dosarului în cauză ,explică faptul că sentinŃa a fost 
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atacată în instanŃă de către Prefectul judetului în primăvarea anului 2012 şi 
comunicata  comunei Valea Doftanei în ianuarie 2013. 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Sentinta nu a fost comunicată consiliului local ,desi avea calitatea de pârât. 

Dl.Avocat DUMITRU BOGDAN  
Cf.Legii 215/2001 este atributul consiliului local să concesioneze sau închirieze 
bunurile proprietate publică sau privată .Conform sentintei în cază,judecatorul  a 
stabilit că L.214/2011 este  lege speciala care reglementează  modul de folosire a  
păşunilor  şi anume concesiunea  ,nu se concesionează servicii de păşunat se 
concesionează terenul.Se pot stabili prin contract clauze .Închirierea se poate face 
respectând codul civil.Procedura de închiriere  va fi atacată în instanŃă . 

Dl.PRIMAR 
Caietul de sarcini are viza juridică a dlui avocat Dumitru Bogdan. 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Precizează că este rău că  sa ajuns în  această situaŃie. Sentinta prin care a fost 
atacata o hotarare a consiliului local  prin care se aproba închirierea pasunilor alpine  
fiind definitivă are calitatea de  lucru judecat –poate fi invocată ca o practică 
judiciară.MenŃionează că  cf. OG 54/2006  nu poate fi făcută concesiune de servicii 
de păşunat ,OG 34/2006 este cea care  reglementează această procedură )achizitie 
de servici),situatie care  ar impune concesionarea întregii suprafete de goluri alpine 
unui singur concesionar,obiectul achizitiei fiind acelaşi serviciu ( acelasi cod CPV). 
Exista directiva europeana cu privire la discriminare,nu se poate face o licitatie 
selectiva. Ca argumente în defavoarea desfăşurării licitaŃiei enunŃă lipsa cadastrului 
pentru golurile alpine în discutie ,precum şi faptul că aceste terenuri fac parte din 
patrimoniul privat al localităŃii. 

 
Dl.PRIMAR 

Este de acord că va trebui să se facă concesiune de tren  nu de servicii de păşunat . 
Precizează că întocmirea actelor de concesiune nu modifică prorietarul .Se fac 
demersuri pentru întocmirea cadastrului şi ulterior se va face si înscrierea în cartea 
funciara a localităŃii. A existat Ordinul Prefectului cu privire la trecerea păşunilor 
alpine din domeniul public în domeniul privat dar nefiind  intocmnit cadastrul nu s-a 
putut face înscrierea în patrimoniul privat al localităŃii. 
Există această sentinŃă care stipulează clar că  închirierea păşunilor nu este posibilă. 
Dacă se continuă  cu prucedura închirierii se va ajunge în instanŃă şi se va pierde 
mult termen în defavoarea fermierilor. 
Dacă s-ar aplica prevederile OG 34/2006 –achiziŃie servicii de păsunat - înacest 
moment termenul este deja foarte întârziat ,s-ar ajunge în vară fără ca fermierii să 
aibă încheiate contractele  pentru păşune. 
Se poate studia şi discuta documentatia întocmită ,punct cu punct  şi se pot face 
completări sau modificări. 
 

Dl.ŞERBAN CIPRIAN-FLORIN 
AtenŃionează cu privire la  obligaŃia primirii la licitaŃie şi a altor fermieri de anumale 
din alte localităŃi ,dar şi cu privire la conŃinutul contractului cadru de concesiune , 
capitolul  referitor la „părtile contractului”  şi partea de final a contractului 
„semnăturile” în documentaŃia prezentată spre aprobare   nu sunt  specificate  datele  
părŃii care reprezintă comuna Valea Doftanei . 

Dl.Avocat DUMITRU BOGDAN  
Ar trebui să fie specificat în prima parte a contractului ( capitolul-părŃile). 

Dl.Presedinte de sedinta –FETICU ADRIAN   
 Este o scăpare , la redactare . 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Nu este o scăpare ,se doreste delegarea semnăturii ,se acŃioneazăsub presiune. 
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Dl.PRIMAR MANEA I ION  
Nu   se fac presiuni . 

 
Dl.SAVU DANIEL   

Nu au fost prezentate consiliului local cererile fermierilor.  
Dl.PRIMAR 

Cererile au fost repartizate către secretarul comunei şi consiliul local. 
Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  

Toate cererile trebuiau prezentate consiliului local.  
Propune  discutarea problemei si la Prefectura  Prahova ,împreună cu avocatul 
Dumitru Bogdan şi  juriştii din InstituŃia Prefectului. 

Dl.MANEA ION   
Propune discutarea  punctuală a documentatiei anexată proiectului de hotărâre  să 
se propună amendamente,să se aducă argumente,până la acest moment nu s-a 
ajuns la nici un rezultat . 

Dl.PRIMAR 
Este de acord cu propunerea dlui Manea .DocumentaŃia si proiectul de hotărâre are 
viza juridică a avocatului Dumitru Bogdan. 

Dl.Avocat DUMITRU BOGDAN  
DocumentaŃia  poate suferii modificări,se pot aduce amendamente.Consiliul Local 
hotărăşte cu privire la inchiriere sau concesiune.Primarul şi Aparatul de specialitate  
trebuie să ducă la îndeplinire Hotararea Consiliului Local. 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Trebuie purtată o discuŃie edificatoare la InstituŃia Prefectului .Trebuie clarificată  
situaŃia privind cadastrul suprafetelor de păşune alpină,dacă se permite divizarea  
golurilor alpine ,nu încalcă prevederile legii 214/2011 .În această şedinŃă nu poate fi 
luată o hotărâre. 

Dl.PRIMAR 
Divizarea suprafetelor a fost prevăzută în studiul de oportunitate cu privire la 
concesionarea golurilor alpine ,dacă nu ar fi fost conformă cu legea ar fi fost atacată 
în contencios administrativ de Prefectura Prahova. 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Termenul de contestare de către prefectură a hotararilor adoptate de consiliile locale 
este de 6 luni. 
Propune iniŃierea  discutiilor  la Prefectura Prahova. 

Dl.MANEA ION   
Comisia trebuie sa reprezinte consiliul local. 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Trebuie clarificate trei situaŃii: dacă golurile alpine sunt în domeniul public sau privat 
al localităŃii ,dacă   baza legală pentru atribuirea păşunilor alpine este Legea 
214/2011, dacă  este legal divizarea golurilor alpine şi dacă se poate face 
concesiunea în situaŃia în care pentru toate suprafeŃele de teren –păşune alpină 
proprietatea comunei nu  a întocmit cadastrul. 

Dl.ŞERBAN CIPRIAN-FLORIN  
Trebuie sa se aibă în vedere ce suprafata este eligibilă pentru a primi subventii de la 
APIA din suprafata primită de fermier .La intocmirea contractului trebuie sa se 
cunoasca toate datele,inclusiv schita terenului. 

Dl.PRIMAR 
Comuna Valea Doftanei concesionează suprafetele de păşune alpină pe care o are 
în patrimoniu ,nu suprafete  eligibile sau neeligibile .  

Dl.ŞERBAN CIPRIAN-FLORIN 
Propune ca din comisia care va merge la Prefectura sa faca parte primarul 
comunei,avocatul Dumitru Bogdan şi alŃi consilieri locali . 
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Dl.łINTEA ADRIAN 

Propune crearea unei asociaŃii a crescatorilor de animale Valea Doftanei ,care să 
reprezinte interesele tuturor crescatorilor de animale din comună ,inclusiv a celor cu 
mai putine animale . 

Dl.SAVU DANIEL 
Caietul de sarcini nu face referire la crescătorii cu mai putine animale,ce fac  
acestia? 

Dl.MANEA ION   
Revine la propunerea de a  discuta  punctual documentatia  anexată proiectului de 
hotărâre  . 

Presedintele de sedinŃă supune la vot propunerea  dlui  Manea Ion. 
Propunerea  întruneşte  2  voturi pentru (Manea Ion şi Branciog Tudor) şi 13 

voturi împotrivă . 
Presedintele de sedinŃă supune la vot  şi propunerea  dlui  Costea Lucian  cu 

privire la  iniŃierea unor discuŃii cu juriştii InstituŃiei Prefectului Prahova . 
Propunerea   se aprobă cu 13 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă(Manea Ion 

şi Branciog Tudor)  . 
Dl.PRIMAR 

Comuna Valea Doftanei concesionează suprafetele de păşune alpină pe care o are 
în patrimoniu,comuna nu se implică în derularea relatiei dintre fermieri si APIa .În 
caietul de sarcini al licitatiei s-a specificat faptul fermierii castigători au obligatia de a 
primi si animalelor micilor carescatori de animale .  

 
Dl.SAVU DANIEL   

Precizează că si crescătorii cu mai putine animale ar trebui sa beneficieze de 
subventie de la APIA proportional cu suprafata pe care o acoperă din pasunea 
alpina. 

Dl.łINTEA ADRIAN 
Revine la propunerea privind  crearea unei asociaŃii a crescatorilor de animale Valea 
Doftanei ,care să reprezinte interesele tuturor crescatorilor de animale din comună , 
inclusiv a celor cu mai putine animale . 

Presedintele de sedinŃă supune la vot  şi propunerea  dlui  łINTEA ADRIAN   
Propunerea   se aprobă cu 14 voturi pentru şi 1 vot  abŃinere (Feticu Adrian)   
Dl.PRIMAR 

Consideră cu nu trebuie obligaŃi locuitorii sa intre în asociatie  
Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  

Discutiile se vor face între consilierii locali si fermieri ,fără intervenŃia primarului. Este 
de acord cu propunerea dlui Tintea ,dar in acelasi timp consideră că fermierii nu pot fi 
obligati sa se asocieze. Consideră că nu trabuie abandnata propunerea privind 
discutia la Prefectura,probabil că  se va ajunge la un consens destul de greu. 

Dl.BRANCIOG TUDOR   
Consideră că dl Manea Ion a avut o idee buna cu privire la discutarea punct cu punct 
a documntatiei de atribuire pentru concesiune .In caietul de sarcini este specificat ca 
sunt inregistrare o serie de solicitari ale cetatenilor privind atribuirea de păşune 
alpină.Face propunerea ca solicitările cetăŃenilor  pentru atribuire păşune alpină să 
se faca publice.Mentionează că a fost unul dintre sustinatorii infiintarii unei asociatii 
unice  a crescătorilor de animale din Valea Doftanei.Caietul de sarcini este stufos,ar 
trebui eliminate  elementele care apar de mai multe ori (ex.tabelele cu suptrafetele 
de pasune). Propune scutirea de la plată de către  fermierii care isi adjudeca 
pasunea alpină  a fermierilor mici ,cu doua ,trei animale ,care contribuie  la 
asigurarea incarcaturii  pentru suprafata de pasune alpina ( pct. 4.16) 
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Se fac propuneri pentru comisia care va reprezenta consiliul local la 
discutia  cu juristii InstituŃiei Prefectului în vederea solicitării de clarificari 
pentru gasirea modalităŃii legale de atribuire a păşunilor alpine : 

Dl. Costea Lucian-Vileford  propune pe dl Serban Ciprian –Florin 
Dl.Savu Daniel îl propune pe dl Tintea Adrian  
Dl Oceanu Adrian  îl propune  pe dl Costea Lucian-Vileford  
Dl Serban  refuză participarea şi propune ca alături de reprezentanŃii 

consiliului local să participe dl Primar şi dl avocat Dumitru . 
 
Propunerile se aprobă în unanimitate de voturi cu următoarea propunere : dl 

primar să înainteze documentatia la InstituŃia Prefectului împreună cu solicitările de 
clarificare formulate anterior de dl Costea Lucian-Vileford. 

 
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 
extraordinare a Consiliului Local Valea Doftanei din data de 11.03.2013.   
            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        
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 
                                          CONSILIUL LOCAL AL 
                                   COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
          PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi, 11.03.2013, de către Brînză Elena-Gabriela-şef birou  -
persoană desemnată să înlocuiască  secretarul comunei Valea Doftanei, în şedinŃa 
extraordinară a  Consiliului Local Valea Doftanei,convocată de Primarul comunei 
Valea Doftanei,cu DispoziŃia nr. 73  din  7.03.2013   . 
 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  dl avocat Dumitru Bogdan  - reprezentantul  Asociatiei De ConsultanŃă  
Juridică , Economică  Şi  Arbitraj  Ploieşti care reprezintă din punct de vedere juridic  
interesele comunei Valea Doftanei. 
 Dl Primar al comunei Valea Doftanei deschide şedinŃa şi anunŃă că şi această 
şedinŃa a consiliului local 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.  
 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 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 Savu Daniel  solicită  locuitorilor comunei Valea Doftanei prezenŃi  în sala 
de şedinŃă a consiliului local să permită consilierilor locali să-şi desfăşoare 
activitatea,   fără să fie perturbaŃi de către aceştia. 
 Dl. łintea Adrian propune ascultarea punctului de vedere al fermierilor cca 30 
de minute după care, consilierii locali să fie lăsaŃi  să discute proiectul de hotărâre  
înscris pe ordinea de zi. 
 Dl Primar face apel la toŃi participanŃii  să asigure  buna desfăşurare a 
şedinŃei, să existe înscrieri la cuvânt,să existe un dialog bazat pe respect ,să fie 
respectat statutul instituŃiei. 
 Presedintele de sedinŃă supune la vot propunerea  dlui Tintea Adrian  
formulată mai devreme. 

Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre,expunerea de motive şi toată 

documentaŃia anexată proiectului  şi specifică  faptul că această documentaŃie are 
viza juridică a avocatului Dumitru Bogdan.Deasemenea  prezintă consiliului local 
SentinŃa nr.2064/15.11.2012 a Tribunalului Prahova  ,comunicată instituŃiei noastre la 
data de 16 ianuarie 2013 prin care Triibunalul Prahova atmite actiunea Prefectului 
judeŃului Prahova  în sensul de a anula Hotararea  nr.15/09.03.2012 a Consiliului 
Local Valea Doftanei astfel cum a a fost completata si modificata prin Hotararea 
nr.16/18.03.2012  a Consiliului Local Valea Doftanei .În cuprinsul acestei sentinte se 
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arata că motivele  pentru care InstituŃia Prefectului a atacat în instanta Hotararea 
Consiliului Local  sunt : inchirierea pasunilor alpine prin licitaŃie  şi nu concesionarea 
aşa cum prevede Legea 214/2011 ,nerespectarea normelor de tehnică legislativă ( 
neindicarea în cuprinsul HCL a actelor normative care reglementează modul cum pot 
fi folosite terenurile având destinaŃia de pajisti,respectiv Legea 214/2011 şi Legea 
347/2004 )precum şi nerespectarea legislaŃiei comunitare şi naŃionale care face 
referire la  respectarea principiului nediscriminării . 

Dl Primar prezintă şi adresa  nr.R 9439/2011 a InstituŃiei Prefectului Prahova  
în care este precizat faptul ca incheierea actelor  translative a dreptului  de 
proprietate nu se face fara extras din cartea funciara. 

Dl Iordache Petrică –fermier -  transmite consiliului local faptul că,în ziua 
anterioara desfăsurării şedinŃei consiliului local a avut loc o întâlnire a fermierilor din 
localitate şi au convenit cu toŃii că sunt de acord cu prevederile caietului de 
sarcini,asa cum a fost el întocmit .Precizează faptul că ar trebui urgentat termenul 
pentru încheierea contractelor pentru a permite si fermierilor încheierea convenŃiilor 
cu lucrătorii lor(ciobanii).Se doreşte încheierea contractelor pentru o perioada de 10 
ani pentru  a se poate  face investiŃii pe terenurile primite. 

Dl Clinci Gheorghe –fermier din comună- solicită explicaŃii cu privire la 
stabilirea suprafetei ce urmează a fi concesionată în muntele Orjogoaia .Se declară 
nemulŃumit că  această suprafaŃă din golul alpin ,aşa cum a fost propusă ea în caietul 
de sarcini al concesiunii  nu are acces la  apă . 

Dl.ŞERBAN CIPRIAN-FLORIN 
MenŃionează că dacă SC Ferma IP nu mai are cele 58 de ha teren în Pătru atunci 
această suprafaŃă să fie comasată cu cea din Orjogoaia. 

Dl.SAVU DANIEL   
Spune că este competenŃa dlui primar sa dea răspunsul. 

Dl.presedinte de sedinta FETICU ADRIAN  
Răspunsul se va primi la discutarea caietului de sarcini. 

Dl Branciog Gheorghe- fermier –întreabă  pentru ce termen se face 
concesiunea 3 sau 10 ani . 

Dl Primar explică faptul că şedinŃa este deschisă şi toŃi fermierii pot rămâne în 
sală să asiste până la finalul discuŃiilor şi să se informeze cu privire la  modul de 
atribuire a păşunilor alpine ,termenul de atribuire şi detalii privind procedura. 
 Dl Presedinte de şedinŃa  întreba daca doreşte cineva sa ia cuvântul. 

Dl Primar  propune o modificare la caietul de sarcini  la capitolul 4.6 -      
înlocuire  stane moderne  cu modernizare şi dotare conform normelor în vigoare . 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Se doreste concesionarea  conform Og 54 /2006  daca terenurile sunt proprietate 
publica  
 Dl.PRIMAR 
Numai la întocmirea actelor translative de proprietate  este necesară înscrierea în 
cartea funciară 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Legea cadastrului si publicitatii imobiliare la art.23,partea a II-a ,lit d prevede 
înscrierea privind dreptul de proprietate si alte drepturi reale, precum dreptul de 
concesiune corespunzatoare proprietatii publice.Se declară nemulŃumit că   Sentinta  
2064/15.11.2012 a Tribunalului Prahova  are a fost prezentată anterior de dl Primar 
nu a fost adusă la cunostinŃa consiliului local şi nu îpotriva cătreia  s-a făcut  
întâmpinare la momentul oportun 

Dl.PRIMAR 
Sentinta a fost comunicată secretarului unităŃii admninistrative,compartimentului 
achiziŃii şi  avocatului Dumitru Bogdan pentru analiză. 

Dl.Avocat DUMITRU BOGDAN  
Intervine pentru a explica  situaŃia dosarului în cauză ,explică faptul că sentinŃa a fost 
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atacată în instanŃă de către Prefectul judetului în primăvarea anului 2012 şi 
comunicata  comunei Valea Doftanei în ianuarie 2013. 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Sentinta nu a fost comunicată consiliului local ,desi avea calitatea de pârât. 

Dl.Avocat DUMITRU BOGDAN  
Cf.Legii 215/2001 este atributul consiliului local să concesioneze sau închirieze 
bunurile proprietate publică sau privată .Conform sentintei în cază,judecatorul  a 
stabilit că L.214/2011 este  lege speciala care reglementează  modul de folosire a  
păşunilor  şi anume concesiunea  ,nu se concesionează servicii de păşunat se 
concesionează terenul.Se pot stabili prin contract clauze .Închirierea se poate face 
respectând codul civil.Procedura de închiriere  va fi atacată în instanŃă . 

Dl.PRIMAR 
Caietul de sarcini are viza juridică a dlui avocat Dumitru Bogdan. 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Precizează că este rău că  sa ajuns în  această situaŃie. Sentinta prin care a fost 
atacata o hotarare a consiliului local  prin care se aproba închirierea pasunilor alpine  
fiind definitivă are calitatea de  lucru judecat –poate fi invocată ca o practică 
judiciară.MenŃionează că  cf. OG 54/2006  nu poate fi făcută concesiune de servicii 
de păşunat ,OG 34/2006 este cea care  reglementează această procedură )achizitie 
de servici),situatie care  ar impune concesionarea întregii suprafete de goluri alpine 
unui singur concesionar,obiectul achizitiei fiind acelaşi serviciu ( acelasi cod CPV). 
Exista directiva europeana cu privire la discriminare,nu se poate face o licitatie 
selectiva. Ca argumente în defavoarea desfăşurării licitaŃiei enunŃă lipsa cadastrului 
pentru golurile alpine în discutie ,precum şi faptul că aceste terenuri fac parte din 
patrimoniul privat al localităŃii. 

 
Dl.PRIMAR 

Este de acord că va trebui să se facă concesiune de tren  nu de servicii de păşunat . 
Precizează că întocmirea actelor de concesiune nu modifică prorietarul .Se fac 
demersuri pentru întocmirea cadastrului şi ulterior se va face si înscrierea în cartea 
funciara a localităŃii. A existat Ordinul Prefectului cu privire la trecerea păşunilor 
alpine din domeniul public în domeniul privat dar nefiind  intocmnit cadastrul nu s-a 
putut face înscrierea în patrimoniul privat al localităŃii. 
Există această sentinŃă care stipulează clar că  închirierea păşunilor nu este posibilă. 
Dacă se continuă  cu prucedura închirierii se va ajunge în instanŃă şi se va pierde 
mult termen în defavoarea fermierilor. 
Dacă s-ar aplica prevederile OG 34/2006 –achiziŃie servicii de păsunat - înacest 
moment termenul este deja foarte întârziat ,s-ar ajunge în vară fără ca fermierii să 
aibă încheiate contractele  pentru păşune. 
Se poate studia şi discuta documentatia întocmită ,punct cu punct  şi se pot face 
completări sau modificări. 
 

Dl.ŞERBAN CIPRIAN-FLORIN 
AtenŃionează cu privire la  obligaŃia primirii la licitaŃie şi a altor fermieri de anumale 
din alte localităŃi ,dar şi cu privire la conŃinutul contractului cadru de concesiune , 
capitolul  referitor la „părtile contractului”  şi partea de final a contractului 
„semnăturile” în documentaŃia prezentată spre aprobare   nu sunt  specificate  datele  
părŃii care reprezintă comuna Valea Doftanei . 

Dl.Avocat DUMITRU BOGDAN  
Ar trebui să fie specificat în prima parte a contractului ( capitolul-părŃile). 

Dl.Presedinte de sedinta –FETICU ADRIAN   
 Este o scăpare , la redactare . 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Nu este o scăpare ,se doreste delegarea semnăturii ,se acŃioneazăsub presiune. 
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Dl.PRIMAR MANEA I ION  
Nu   se fac presiuni . 

 
Dl.SAVU DANIEL   

Nu au fost prezentate consiliului local cererile fermierilor.  
Dl.PRIMAR 

Cererile au fost repartizate către secretarul comunei şi consiliul local. 
Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  

Toate cererile trebuiau prezentate consiliului local.  
Propune  discutarea problemei si la Prefectura  Prahova ,împreună cu avocatul 
Dumitru Bogdan şi  juriştii din InstituŃia Prefectului. 

Dl.MANEA ION   
Propune discutarea  punctuală a documentatiei anexată proiectului de hotărâre  să 
se propună amendamente,să se aducă argumente,până la acest moment nu s-a 
ajuns la nici un rezultat . 

Dl.PRIMAR 
Este de acord cu propunerea dlui Manea .DocumentaŃia si proiectul de hotărâre are 
viza juridică a avocatului Dumitru Bogdan. 

Dl.Avocat DUMITRU BOGDAN  
DocumentaŃia  poate suferii modificări,se pot aduce amendamente.Consiliul Local 
hotărăşte cu privire la inchiriere sau concesiune.Primarul şi Aparatul de specialitate  
trebuie să ducă la îndeplinire Hotararea Consiliului Local. 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Trebuie purtată o discuŃie edificatoare la InstituŃia Prefectului .Trebuie clarificată  
situaŃia privind cadastrul suprafetelor de păşune alpină,dacă se permite divizarea  
golurilor alpine ,nu încalcă prevederile legii 214/2011 .În această şedinŃă nu poate fi 
luată o hotărâre. 

Dl.PRIMAR 
Divizarea suprafetelor a fost prevăzută în studiul de oportunitate cu privire la 
concesionarea golurilor alpine ,dacă nu ar fi fost conformă cu legea ar fi fost atacată 
în contencios administrativ de Prefectura Prahova. 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Termenul de contestare de către prefectură a hotararilor adoptate de consiliile locale 
este de 6 luni. 
Propune iniŃierea  discutiilor  la Prefectura Prahova. 

Dl.MANEA ION   
Comisia trebuie sa reprezinte consiliul local. 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Trebuie clarificate trei situaŃii: dacă golurile alpine sunt în domeniul public sau privat 
al localităŃii ,dacă   baza legală pentru atribuirea păşunilor alpine este Legea 
214/2011, dacă  este legal divizarea golurilor alpine şi dacă se poate face 
concesiunea în situaŃia în care pentru toate suprafeŃele de teren –păşune alpină 
proprietatea comunei nu  a întocmit cadastrul. 

Dl.ŞERBAN CIPRIAN-FLORIN  
Trebuie sa se aibă în vedere ce suprafata este eligibilă pentru a primi subventii de la 
APIA din suprafata primită de fermier .La intocmirea contractului trebuie sa se 
cunoasca toate datele,inclusiv schita terenului. 

Dl.PRIMAR 
Comuna Valea Doftanei concesionează suprafetele de păşune alpină pe care o are 
în patrimoniu ,nu suprafete  eligibile sau neeligibile .  

Dl.ŞERBAN CIPRIAN-FLORIN 
Propune ca din comisia care va merge la Prefectura sa faca parte primarul 
comunei,avocatul Dumitru Bogdan şi alŃi consilieri locali . 
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Dl.łINTEA ADRIAN 

Propune crearea unei asociaŃii a crescatorilor de animale Valea Doftanei ,care să 
reprezinte interesele tuturor crescatorilor de animale din comună ,inclusiv a celor cu 
mai putine animale . 

Dl.SAVU DANIEL 
Caietul de sarcini nu face referire la crescătorii cu mai putine animale,ce fac  
acestia? 

Dl.MANEA ION   
Revine la propunerea de a  discuta  punctual documentatia  anexată proiectului de 
hotărâre  . 

Presedintele de sedinŃă supune la vot propunerea  dlui  Manea Ion. 
Propunerea  întruneşte  2  voturi pentru (Manea Ion şi Branciog Tudor) şi 13 

voturi împotrivă . 
Presedintele de sedinŃă supune la vot  şi propunerea  dlui  Costea Lucian  cu 

privire la  iniŃierea unor discuŃii cu juriştii InstituŃiei Prefectului Prahova . 
Propunerea   se aprobă cu 13 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă(Manea Ion 

şi Branciog Tudor)  . 
Dl.PRIMAR 

Comuna Valea Doftanei concesionează suprafetele de păşune alpină pe care o are 
în patrimoniu,comuna nu se implică în derularea relatiei dintre fermieri si APIa .În 
caietul de sarcini al licitatiei s-a specificat faptul fermierii castigători au obligatia de a 
primi si animalelor micilor carescatori de animale .  

 
Dl.SAVU DANIEL   

Precizează că si crescătorii cu mai putine animale ar trebui sa beneficieze de 
subventie de la APIA proportional cu suprafata pe care o acoperă din pasunea 
alpina. 

Dl.łINTEA ADRIAN 
Revine la propunerea privind  crearea unei asociaŃii a crescatorilor de animale Valea 
Doftanei ,care să reprezinte interesele tuturor crescatorilor de animale din comună , 
inclusiv a celor cu mai putine animale . 

Presedintele de sedinŃă supune la vot  şi propunerea  dlui  łINTEA ADRIAN   
Propunerea   se aprobă cu 14 voturi pentru şi 1 vot  abŃinere (Feticu Adrian)   
Dl.PRIMAR 

Consideră cu nu trebuie obligaŃi locuitorii sa intre în asociatie  
Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  

Discutiile se vor face între consilierii locali si fermieri ,fără intervenŃia primarului. Este 
de acord cu propunerea dlui Tintea ,dar in acelasi timp consideră că fermierii nu pot fi 
obligati sa se asocieze. Consideră că nu trabuie abandnata propunerea privind 
discutia la Prefectura,probabil că  se va ajunge la un consens destul de greu. 

Dl.BRANCIOG TUDOR   
Consideră că dl Manea Ion a avut o idee buna cu privire la discutarea punct cu punct 
a documntatiei de atribuire pentru concesiune .In caietul de sarcini este specificat ca 
sunt inregistrare o serie de solicitari ale cetatenilor privind atribuirea de păşune 
alpină.Face propunerea ca solicitările cetăŃenilor  pentru atribuire păşune alpină să 
se faca publice.Mentionează că a fost unul dintre sustinatorii infiintarii unei asociatii 
unice  a crescătorilor de animale din Valea Doftanei.Caietul de sarcini este stufos,ar 
trebui eliminate  elementele care apar de mai multe ori (ex.tabelele cu suptrafetele 
de pasune). Propune scutirea de la plată de către  fermierii care isi adjudeca 
pasunea alpină  a fermierilor mici ,cu doua ,trei animale ,care contribuie  la 
asigurarea incarcaturii  pentru suprafata de pasune alpina ( pct. 4.16) 
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Se fac propuneri pentru comisia care va reprezenta consiliul local la 
discutia  cu juristii InstituŃiei Prefectului în vederea solicitării de clarificari 
pentru gasirea modalităŃii legale de atribuire a păşunilor alpine : 

Dl. Costea Lucian-Vileford  propune pe dl Serban Ciprian –Florin 
Dl.Savu Daniel îl propune pe dl Tintea Adrian  
Dl Oceanu Adrian  îl propune  pe dl Costea Lucian-Vileford  
Dl Serban  refuză participarea şi propune ca alături de reprezentanŃii 

consiliului local să participe dl Primar şi dl avocat Dumitru . 
 
Propunerile se aprobă în unanimitate de voturi cu următoarea propunere : dl 

primar să înainteze documentatia la InstituŃia Prefectului împreună cu solicitările de 
clarificare formulate anterior de dl Costea Lucian-Vileford. 

 
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 
extraordinare a Consiliului Local Valea Doftanei din data de 11.03.2013.   
            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        


