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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    
Consiliului Local Valea Doftanei, convocată pentru data de 29.03.2013, ora 18,00 în 
procedură  de îndată  de către un nr. de 14 consilieri locali conform convocatorului  
depus în data de 29.03.2013,ora 17.15.  

 ŞedinŃa se desfăşoară în continuarea sedintei publice ordinare convocată de 
de Primarul comunei Valea Doftanei,cu DispoziŃia nr. 112 din  22.03.2013 . 

 Sunt prezenŃi toŃi cei 15 consilieri locali . 

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

Preşedinte de şedinŃă este ,în continuare ,dl. Consilier  Manea Ion. 

Dl Costea Lucian-Vileford ia cuvântul si precizează că şedinŃa a fost  
convocată de îndată  conform întelegerii dintre cei 14 consilieri locali  în vederea 
emiterii unei hotărâri privind incheierea unor contracte de păşunat pentru păşunile 
alpine,datorită faptului că situatia este aceeasi ca si anul trecut , nu exista cadastru, 
prin urmare nu se poate face concesiunea păşunilor alpine  şi doreşte să citeasca 
expunerea de motive  de care au luat act toti cei 14 consilieri  semnatari. 

Dl Primar intervine si solicită clarificări privind îndeplinirea , de catre noul 
proiect de hotărâre supus dezbaterii,  a condiŃiilor  prevăzute de Legea 215/2001  
pentru a putea fi dezbătut (dacă are raportul  compartimentului de resort din aparatul 
de specialitate al primarului si raportul comisiei de specialitate a consiliului local).  

I se aduce la cunoştinŃă că în conformitate cu prevederile art. 44  ,alin(1) 
coroborat cu art.39,alin (4)  pentru convocarea consiliului local in sedinŃă  de îndată,  
proiectele de hotarare  discutate pe ordinea de zi a acestor sedinte pot fi dezbătute şi 
fără a avea raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al 
primarului  si raportul comisiei de specialitate a consiliului local  . 

 
Dl.łINTEA ADRIAN 

Precizează că această sedinta a fost convocată de îndată  pentru  caz de maximă 
urgenŃă pentru rezolvarea intereselor comunei .Avand in vedere timpu ramas pana la 
inceperea pasunatului alpin  aceasta situatie poate fi considerata situatie de maxima 
urgenta.Potrivit art.44,alin (1) ,ultima teză , din Legea 215/2001 proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi a şedintelor convocate de îndata  pot fi dezbătute 
si dacă nu sunt însoŃite de rapoartele comisiei de specialitate  a consiliului local şi 
raportul compartimentului de resort din primarie.  
Conform art 51 din aceeasi lege ,în exercitarea mandatului  consilierii locali sunt în 
serviciul colectivităŃii locale . 

Dl Primar Manea Ion solicită cuvântul pentru a clarifica  unele afirmaŃii făcute 
cu privire la  legaliatea studiului de oportunitate privind concesionarea pasunilor 
alpine aprobat la sfarsitul lunii ianuarie,2013.Face precizarea că acest studiu a fost 
întocmit în concordanŃă cu prevederile Legii 214/2011,ale OG 54/2006 şi Legii 
215/2001. 
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Face apel la consilierii locali să Ńină cont de intresele tuturor cetăŃenilor 
localităŃii (a celor fără animale , a celor cu animale mai puŃine ,dar si fermierilor mai 
mari)  în elaborarea  hotărarilor   si sa  respecte prevederile legale . 

Dl Presedinte de şedinŃă dă cuvântul dlui consilier Costea Lucian-Vileford 
pentru a da citire proiectului de hotarare  inscris pe ordinea de zi : 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru exploatarea 
raŃională  şi menŃinerea potenŃialului de producŃie a pajiştilor de pe raza 
comunei Valea Doftanei,pentru anul 2013 si în continuare . 

Dl Costea Lucian-Vileford   

Prezintă  proiectul de hotărâre şi expunerea de motive   a celor 14 iniŃiatori , 
precizând că a fost aleasă această cale de  rezolvare a solicitărilor  fermierilor privind  
atribuirea păşunilor alpine ca urmare a faptului că proiectul depus de dl primar în 
vederea concesionării  pe o perioadă de 10 ani conŃinea prevederi nu tocmai legale, 
dar si interpretabile,păşunile alpine erau divizate ,fapt ce contravine Legii 214/2011 , 
bunurile ce urmează a fi concesionate nu sunt inscrise în cartea funciară.  

SituaŃia , după cum se stie ,a fost dezbatută  în mai multe rânduri,au fost purtate 
discuŃii cu reprezentanŃii InstituŃiei Prefectului Prahova,concesiunea nu este posibilă, 
închirierea nu este posibilă, având experienta din anul trecut când hotararea 
consiliului local privind  atribuirea cu contract de inchiriere a pasunilor alpine a fost 
atacată în instanta de contencios administrativ si anulata  , s-a apreciat că singura 
cale de  rezolvare, pentru acest an ,nu poate fi decat contractele de păşunat . 

Contractul de păşunat poate fi o situatie de moment ,urmând ca anul acesta să se 
facă demersurile în vederea întocmirii cadastrului pentru toate paşunile alpine în 
discutie .Deasemenea se vor face demersuri în vederea infiintarii unei asociatii  a 
crescatorilor de animale din localitate care sa reprezinte interesele tuturor locuitorilor. 

Hotararea care se afla  astazi in dezbatere  va fi completata prin hotarare a 
consiliului local cu alte prevederi necesare punerii acesteia in aplicare. 
 

Brînză Elena-Gabriela – persoană desemnată să înlocuiască  secretarul 
comunei Valea Doftanei aduce la cunostinta consilierilor locali faptul ca proiectul de 
hotarare  aflat în dezbatere  nu  respecta prevederile Legii 214/2011 –lege  specială 
care reglementeaza regimul de organizare,administrare si exploatare a pajistilor . 

Dl Primar transmite consilierilor faptul ca nu este împotriva  a ceea ce se 
poate adopta ,dar numai cu respectarea prevederilor legale.Solicită să i se comunice 
baza legală  care sta la baza incheierii  contractului de paşunat  şi dacă fermierii pot 
beneficia de subventiile de la APIA . 

Dl Serban Florin   

Este bine sa se dea cuvantul si fermierilor sa intrebe ce nelămuriri au ,poate nu au 
inteles despre ce este vorba . 

 Dl Presedinte de sedinta propune ca la  finalul sedintei   fermierii prezenti sa-si 
exprime opiniile . Este bine sa se evite conflictele , de preferat sa se discute intr-un 
cadru civilizat  . 

Dl Primar :  realizarea unei lucrări de cadastrului pentru  3.000 ha  nu se face 
în trei luni de zile .Ceea ce se propune oamenilor este un fel de colectivizare  . 

Dl.łINTEA ADRIAN 
Comunica punctul de vedere exprimat de Prefectura Prahova potrivit căruia 
administratia publica locala  are dreptul si capacitatea de a solutiona  si gestiona 
pajistile proprietate publică  si privata a localitatii în interesul colectivitatii locale  pe 
care o reprezinta in temeiul colectivitatii locale pe care o reprezinta  
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Dl Primar :  în baza legii  

Dl Costea Lucian-Vileford   
Comunica fermierilor că,la fel ca si anul trecut, isi vor primi subvenŃiile de la APIA. Şi 
afirmă că dl primar dezinformează fermierii. 

Dl Primar  afirma ca din discutiile purtate la Prefectura Prahova  a reiesit ideea 
ca depinde de consiliul local daca se doreşte concesionarea paşunilor alpine.  

Dl Preşedinte de şedinta întreaba daca mai sunt alte intervenŃii . 

Dl Serban  Florin 
Se doreste apararea interesului tuturor locuitorilor, nu numai a cca.15 locuitori 

Dl Savu Daniel 
Intreaba cum se asigura protectia locuitorilor  

Dl.łintea Adrian 
Institutia Prefectului Prahova   a  sustinut ideea infiintarii unei asociatii unice in 
localitate . 

Dl.Moise Viorel  
Intreaba daca cineva a explicat cetatenilor care este procedura de participare la 
licitatie publica în situatia in care nu se ajunge la realizarea unei asociatii 
locale.Asociatia le poate apara drepturile si îi poate reprezenta.Asa pot fi adusi si 
bani la bugetul local . 

Dl Preşedinte de şedinta   explica faptul ca toate detaliile vor fi prevazute 
ulterior in documentatia privind atribuirea pasunilor alpine . Si pretul va fi stabilit 
ulterior  cu respectarea pretului  minim stabilit prin rapoartele de evaluare. 

Dl.Feticu Adrian  
Nu a participat la discutiile anterioare ale consilierilor pentru ca nu a fost convocat . 
Considera ca este buna ideea cu infiintarea asociatiei ,dar cum se va gasi rezolvarea 
in anii urmatori cand vor fi si alti solicitanti  de pasune alpina. 

Dl. Barboi Pavel 
Este de acord cu asociatia dar nu crede ca aceasta asociatie va  putea fi infiintata şi 
va functiona. 

Dl. Branciog Tudor  
Incepe prin a specifica faptul că a avut câteva intalniri cu marii fermieri şi ca personal 
a fost surprins de cateva expresii folosite în acest mediu („muntele meu”,”crecatorii 
de rând” ,”multime” ,etc).Este bine de ştiut ca dreptul de proprietate apartine comunei 
Valea Doftanei ,tuturor cetatenilor localitatii (asa cum a spus si dl primar- oameni fara 
animale ,cu mai putine animale si marii fermieri).Isi exprima respectul faŃa de marii 
fermieri-munca  de cioban este o munca in conditii grele ,conditii de izolare,pericole 
la tot pasul,conditii insalubre de munca si odihna .Problema este ca pe lângă faptul 
că  aceasta categorie este reprezentata de un nr. restrans de cetateni ,pe lângă 
acestia  apar oportunistii care vor sa beneficieze si ei fara sa aiba acest 
drept,binenteles sub masca dezvoltarii zooeconomice. Dacă se doreşte o dezvoltare  
economică este de părere că trebuie făcută o dezvoltare durabilă .O dezvoltare 
durabilă nu se poate face decât  pe  principii sănătoase,iar principiile sănătoase nu 
au nimic cu şmecheria ,cu incorectitudinea .Doreşte să mai spună că dumnealor 
consilierii se mai numesc şi demnitari.A fi demnitar înseamnă a fi demn,înseamnă a fi 
cetăŃean de încredere ,a  fi corect ,a avea integritate  morală .Ar trebui discutat mai 
des despre aceste lucruri fundamentale care ne-au măcinat,în ultima vreme şi ne-au 
învrăjbit . Da, este de acord cu asociatia de crestere a animalelor .Pe internet se 
găsesc sute de modele de asociatii care chiar functionează .Ideea este să nu  
polarizăm societatea  ,se vorbeşte din ce în ce mai mult despre aceasta .Ce 
înseamnă polarizarea ,înseamnă că în timp vom avea  de-a face cu mari fermieri  din 
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ce în ce mai mari şi fermieri din ce în ce mai mici .Micii fermieri reprezintă mulŃimea . 
Il contrazice pe dl consilier  Bărboi şi spune că dlui chiar crede în asociatia unica de 
cresterea animalelor la nivel local.Crede ca este posibil ca aceasta asociatie sa se 
infiinŃeze si sa functioneze. . Dacă nu s-ar găsi nimeni să înfiinŃeze asociaŃia   atunci 
nu ar fi posibil să funcŃioneze nici primaria,nici consiliul local ,nu s-ar găsi nimeni să 
fie nici primar ,nici consilier local . Crede că nu trebuiesc  injositi  locuitorii,că nimeni 
nu poate să înfiinŃeze o asociatie. Crede că sunt probleme cu modul de desfăşurare , 
sunt probleme cu funcŃionarea institutiilor administrative,sunt probleme cu reguli 
fundamentale , ar trebui să se ne uităm mai  des în Constitutie.Consideră că nu pot 
dumnealor  hotărâ soarta cetătenilor  pentru 10 ani .Mandatul consilierilor este de 
patru ani,din care au rămas doar trei.Este bine să aibă puŃină demnitate. Intr-o 
muncă de echipă se pot realiza multe ,aşa cum au reuşit şi alti. 

Dl Costea Lucian-Vileford   
Il felicită pe dl Branciog pentru  interventia sa  in sedinta consiliului local ,considera 
ca este o luare de cuvant constructiva.  

Dl presedinte de sedinta    
Il felicită pe dl Branciog pentru atitudine. 

 
Dl.łINTEA ADRIAN 

Propune ca în  sedinta urmatoare sa se aibă in vedere masuri de înfiintare a 
asociatie si gasirea masurilor legale pentru sprijinul crescatorilor de animale . 

 
 
Dl Preşedinte de şedinta   explica faptul ca  sedinŃa urmatoare e posibil sa fie 

discuta bugetul pe anul 2013  
Dl.łINTEA ADRIAN 

De avut in vedere pentru sedintele urmatoare. 

Dl Preşedinte de şedinta   întreaba daca mai sunt alte propuneri ,nemaifiind 
supune la vot Proiectul de hotarare privind stabilirea unor măsuri pentru exploatarea 
raŃională  şi menŃinerea potenŃialului de producŃie a pajiştilor de pe raza comunei 
Valea Doftanei,pentru anul 2013 si în continuare . 

Rezultatul votului :  14 voturi –pentru ,o abtinere ( Feticu Adrian). 
 

 Hotararea se aproba cu unanimitate de voturi  
 

Dl  Preşedinte de ŞedinŃă anunŃă că ordinea de zi s-a epuizat şi declară 
închise lucrările şedinŃei publice convocată de îndată 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 LOCAL 
        Manea Ion        

                  Contrasemnează 
 pSECRETAR 

Şef birou  
Elena-Gabriela Brînză    


