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       ROMANIA 
       JUDETUL PRAHOVA 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
 

PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi, 30.04.2013, de către Brînză Elena-Gabriela-şef birou  -persoană 
desemnată să înlocuiască  secretarul comunei Valea Doftanei, în şedinŃa convocată de 
îndată   de către un grup de 11 consilieri locali ai Consiliului Local Valea Doftanei . 

 Brînză Elena-Gabriela - face apelul nominal, rezultând că la şedinŃă participă   14 
consilieri locali  ,din totalul de 15 ,lipsind dnul  consilier local  Feticu Adrian-Dorin  . 

 La şedinŃă participă şi câŃiva fermieri ai comunei Valea Doftanei . 

 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 
dumnealui . 

 In deschidere dl  Primar  prezintă  punctul de de vedere al MADR  cu privire la 
legislatia in vigoare  referitoare la  atribuirea pajistilor alpine  şi precizări privind proiectul 
OUG  privind organizarea ,administrarea  şi exploatarea pajistilor permanente  şi pentru 
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. 

  Dl Presedinte de şedinŃă prezintă consiliului local  înştiinŃarea  făcută de un grup de 
11 consilieri locali  în vederea rezolvării problemelor păşunilor din localitate  şi specifică că 
trebuie luată o hotărâre  cu privire la modul de atribuire al păşunilor alpine pentru că sunt şi 
alte probleme de rezolvat  pentru comuna Valea Doftanei  cum ar fi apa ,drumurile ,etc.De la 
începutul anului se discută această problemă şi s-a ajuns la 1 mai  fără să se poată găsi o 
soluŃie în acest sens . 

 Brînză Elena-Gabriela  reaminteşte consilierilor locali faptul că mai există  o cerere 
depusă de AsociaŃia VALDOSTANA  pentru atribuirea de păşune alpină ,AsociaŃia 
crescătorilor de Animale  -Tesila- Valea Doftanei nu este singura asociatie a crescătorilor de 
animale care a solicitat atribuirea de păşune alpină. 

 Dl Costea Lucian Vileford   prezintă Consiliului Local  cererea  SC FERMA IP Valea 
Doftanei  prin care solicită suplimentarea  suprafetei de gol alpin comasată în Muntele Valea 
Neagră  cu diferenŃa disponibilă în acest munte de aproximativ 130 ha  şi cererea  prin care 
Asociatia VALDOSTANA  aduce la cunostintă Consiliului Local că în cazul  aprobării cererii 
SC FERMA IP Valea Doftanei ,precizată mai sus , solicitarea lor nu-şi mai are obiectul  
deoarece animalele deŃinute în exploatatie  vor păşuna pe auprafata suplimentata către SC 
FERMA IP Valea Doftanei   . 

 Dl Tintea Adrian doreste discurarea proiectului depus de  cei 11 consilieri locali ,punct 
cu punct. 

 Dl Costea Lucian  propune aprobarea ordinii de zi. 

 Dl Primar precizează că este un proiect de hotărâre ce vizează patrimoniul  şi nu se 
poate discuta într-o sedinta  convocată de îndata ,nu este o situatie care constituie  forŃă 
majoră ,o hotarare astfel adoptata va fi atacata de InstituŃia Prefectului în contencios. 

 Presedintele de sedinta da citire cererii adresată de către Asociatia Crescătorilor de 
animale Tesila-Valea Doftanei. 

 Dl Tintea Adrian  propune  stabilirea  şi aprobarea ordinii de zi : revocare Hotarârii  
nr.10/2013 a Consiliului  Local şi  discutarea proiectului propus privind concesionarea prin 
atribuire directa  a  suprafetelor de păsune alpină   Asociatiei Crescătorilor de animale 
Tesila-Valea Doftanei. 

 Dl Costea Lucian solicită  primarului comunei Valea Doftanei să facă o prupunere 
pentru rezolvarea situatiei create. 

 Dl Primar propune initierea unui proiect de hotarare privind  concesionarea prin 
licitatie a pasunilor alpine . 
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 Dl Moise Viorel -  intreaba cu se va putea face protectia locuitorilor   în cazul in care 
se organizeaza licitatie . 

 Dl Costea Lucian  precizează ca a asteptat ca primarul sa initieze un proiect de 
hotarare in acest sens. 

 Dl presedinte de sedinta  precizeaza ca trebuie gasita o solutie pentru deblocarea 
situatiei . SC FERMA IP Valea Doftanei    a  beneficiat deja de o facilitate ,ar trebui sa lase 
consiliul local sa-şi desfasoare activitatea . 

 Dl Primar spune că cererea Asociatiei ar fi trebuit sa fie insotita de lista cu 
semnaturile celor care s-au inscris în asociatie. 

 Dl Costea Lucian  constată că nu se poate ajunge la o înŃelegere şi propune 
inchiderea sedintei . 

 Dl Tintea Adrian propune  stabilirea ordinii de zi  ,asfel: 

1.Anulare Hotararea nr.10 /2013 a  Consiliului  Local Valea Doftanei  

2.Discutarea initiativei furmulata de cei 11 consilieri locali privind  concesionarea prin 
atribuirea directă  Asociatiei Asociatiei Crescătorilor de animale Tesila-Valea Doftanei. 

3.Gasirea unei solutii   pentru solutionarea cererii Asociatiei VALDOSTANA. 

 Dl Bărboi Pavel propune organizarea licitatiei pentru atribuirea pasunilor alpine. 

 Nu se ajunge la un consens ,o parte dintre consilieri părăsesc sala de consiliu ,după 
câteva discuŃii şi ceilalŃi consilieri părăsesc şedinŃa. 

Dl  Preşedinte de ŞedinŃă declară închise lucrările şedinŃei publice  convocata de 
îndată a Consiliului Local Valea Doftanei din data de 30.04.2013.   

            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        


