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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 
                                          CONSILIUL LOCAL AL 
                                   COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
 
          PROCES VERBAL, 
  

 Incheiat astăzi, 29.03.2013, 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. 112 din  22.03.2013   . 

 La sedinŃă participă dl Primar Manea Ion şi crescători de animale din localitate 

 Înainte de deschiderea şedinŃei dl consilier Costea Lucian-Vileford depune la 
persoana desemnată să înlocuiască secretarul comunei Valea Doftanei , o  notificare 
(expunere de motive) semnată de 14 consilieri locali  privind convocarea de îndată a 
Consiliului Local Valea Doftanei  pentru data de 29 martie 2013 ,ora 18,00 . 

 Brînză Elena-Gabriela - face apelul nominal, rezultând că la şedinŃă participă  
toŃi cei 15 consilieri locali  ,nefiind înregistrate absenŃe . 

 Dl Consilier Manea Ion-preşedintele de vârstă al Consiliului Local Valea 
Doftanei   arată că şedinŃa este legal constituită ,declară deschisă şedinŃa  şi  anunŃă 
că  majoritatea consilierilor locali au stabilit ca dumnealui să preia conducerea 
sedintei întrucât  dl Feticu Adrian –Dorin ,consilierul care potrivit înŃelegerii din 
şedinŃa extraordinară din data de 13.07.2012  ar fi trebuit să fie  preşedinte ,este 
ocupat cu transmisiunea  tv.  a şedinŃei . 

 Înainte de prezentarea ordinii de zi se supune spre aprobare consiliului local 
procesul  verbal al şedinŃei ordinare din data de 06.03.2013 şi procesul  verbal al 
şedinŃei extraordinare din data de 11.03.2013. 

 Dl Branciog Tudor intervine  şi explică  că   în procesul verbal al sedintei din 
data de 11.03.2013 s-a consemnat greşit votul dumnealui  la propunerea dlui Tintea 
Adrian privind  infiinŃarea unei asociaŃii a crescătorilor de animale din comuna Valea 
Doftanei ,în sensul că a votat „pentru” şi nu „împotrivă” .MenŃionează că în sedinta 
din  data de 11.03.2013  chiar a sustinut ideea  dlui Tintea   şi   mai adauga că, tot 
atunci,a solicitat  să fie făcute publice cererile locuitorilor  cu privire la atribuirea de 
păşune alpină şi  doreşte corectarea/completarea procesului verbal.  

 Deasemenea ,dl Feticu Adrian face aceeaşi obiecŃie în sensul că dumnealui 
„s-a abŃinut”  şi nu a votat „împotrivă” ,cum a fost consemnat în procesul verbal. 

 S-a consemnat obiectiunile făcute de cei doi consilieri ,se va solicita 
inregistrarea video din sedinŃă şi  se vor face cuvenitele corecturi/completari,după 
caz. 

 Preşedintele de şedinŃă întreabă dacă mai sunt alte  obieciŃiuni ,modificări sau 
completări la cele două procese verbale. 

Nu mai sunt alte  obiecŃiuni ,modificări sau completări . 

Cele două procese verbale se supun la vot si acestea se aprobă cu  
unanimitate de voturi. 

 Preşedintele de şedinŃă –dl Manea Ion prezintă poiectul ordinii de zi aşa cum 
a fost anunŃat prin dispoziŃia primarului : 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului procedurii de licitaŃie,  
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, Comisiei de evaluare a ofertelor şi comisia de 
soluŃionare a contestaŃiilor,  în vederea atribuirii contractelor de concesiune 
paşuni alpine, aflate în proprietatea privată a  comunei Valea Doftanei, în 
suprafaŃă de 2969,0438 ha 

 
Înscrieri la cuvânt: 
Dl.łINTEA ADRIAN 

Potrivit art.44 din legea 215/2001 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi nu 
pot fi dezbătute dacă nu sunt însoŃite de rapoartele comisiilor de specialitate  ale 
consiliului local ,proiectul nu indeplineste conditiile legale pentru a fi dezbatut. 
 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Referitor la concesiunea păşunilor alpine precizează că  proiectul de hotărâre aflat  
astăzi în  dezbatere  ar fi trebuit să aibă un studiu de oportunitate intemeiat  -adaptat 
la  acest proiect aşa cum este prezentat el astăzi.Studiul de oportunitate votat la 
sfârşitul lunii ianuarie a fost întemeiat pe alte reglementări,decat legislatia in vigoare, 
păşunile alpine  prezentate a fi concesionate  au fost divizate ,fapt ce contravine 
Legii 214/2011,prin urmare se impune si revocarea hotararii de consiliu privind 
aprobarea studiului de oportunitate  .  
  
 Nu mai sunt alte propuneri,Preşedintele de şedinŃă  supune spe aprobare  
proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi. 
  

Rezultatul votului este următorul : 4 voturi „pentru” ( Feticu Adrian,Branciog 
Tudor,Bucur Vasile şi Bărboi Pavel) şi  11  „abŃineri ” (Bitu Gheorghe,Costea Lucian-
Vileford, Drăgan Viorel, Moise Viorel,Oceanu Adrian-Iulian ,Oceanu Daniel-
Vasile,Piele Iulian,Savu Daniel,Serban Ciprian-Florin,Manea Ion şi łintea Adrian). 

 
 Dl  Preşedinte de ŞedinŃă comunică  faptul că nefiind aprobată ordinea de zi , 
nu este posibilă dezbaterea proiectului de hotarare aflat pe ordinea de zi . 
 

Dl.COSTEA LUCIAN-VILEFORD  
Face precizarea că a depus la persoană desemnată să înlocuiască  secretarul 
comunei Valea Doftanei un convocator semnat de 14 consilieri  prin care convoacă 
sedinta de îndată , în continuarea acestei şedinte. 
 

Dl  Preşedinte de ŞedinŃă anunŃă că ordinea de zi s-a epuizat şi declară 
închise lucrările şedinŃei publice ordinare a Consiliului Local Valea Doftanei din data 
de 29.03.2013.   
         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. 
        Manea Ion                  Contrasemnează 

 pSECRETAR 
Şef birou  

Elena-Gabriela Brînză     


