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                                          CONSILIUL LOCAL AL 
                                   COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
 
          PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi, 20.05.2013, de către  Rijnoveanu Maria – personana 
desemnată sa tina locul secretarului  comunei Valea Doftanei , în şedinţa  ordinară a  
Consiliului Local Valea Doftanei,convocată de Primarul comunei Valea Doftanei,cu 
dispoziţia nr.167  din 15.05.2013   . 
 Dna Maria Rijnoveanu, persoana desemnata sa tina locul secretarului 
comunei Valea Doftanei  face apelul nominal, rezultând că la şedinţă participă 15   
consilieri din totalul de 15. 
 La şedinţă participă şi multi cetateni ai localitatii. 
 Dl Primar deschide şedinţa şi arată că a convocat şedinţa cu următoarea 
ordine de zi pe care o prezintă consiliului local 
 1.Proiect de hotărâre cu privire la cu privire la trecerea unor bunuri  din   
patrimoniul public ,in patrimoniul  privat  al comunei Valea Doftanei   
 2.Proiect de hotărâre cu privire la  cu privire la aprobarea  închirierii prin 
licitaţie publică  a pajiştilor (păşunilor alpine)  din patrimoniul privat al comunei Valea 
Doftanei, a Referatului privind oportunitatea închirierii ,a Regulamentului procedurii 
de licitatie,  Rapoartelor de evaluare, Documentaţiei de atribuire, Caietului de sarcini 
împreună cu nota justificativă privind alegerea criteriului de atribuire, cerinţele minime 
de calificare ale ofertanţilor, Contractului de inchiriere – model cadru, Calendarului 
procedurii şi a Comisiei de evaluare a ofertelor,  Comisiei de solutionare a 
contestatiilor, în vederea atribuirii contractelor de inchiriere a păşunilor alpine, aflate 
in proprietatea privata a comunei Valea Doftanei în suprafaţă de 2969,0438 ha  , 
după care dă cuvântul dlui preşedintele de vârstă al consiliului local, dl Ion Manea  , 
care  constatând că aceasta este legal constituită, anunţă că  preşedinte de şedinţă 
aşa cum s-a stabilit ordinea, în şedinţa extraordinară din data de 13.07.2012 este dl 
Vice primar Adrian Oceanu. 
 Dl Adrian Oceanu  odată cu preluarea funcţiei de Preşedinte de Şedinţă 
supune spre aprobare proiectul ordinii de zi impreuna cu completarile ce se pot face 
la aceasta in conditiile art. 43,alin.(1) din Legea nr.215/2001,republicată. 
 1.Dl Lucian-Vileford Costea  face propunerea ca ordinea de zi sa fie 
completata la pct.3,cu o discutie in care sa se stabileasca daca transmia Tv a 
sedintelor de consiliu se va face pentru toate sedintele consiliului local sau numai 
pentru anumite sedinte  ,sedinte a caror ordine de zi convine primarului. 

La cuvânt se inscrie si dl Adrian Tintea care artată ca potrivit, art. 44. Din 
Legea nr.215/2001,republicata „ Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a 
sedintei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însotite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care 
este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum si de 
raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 
39 alin. (2) si (4)”. 

La aceasta sedinta, fiind sedinta ordinara comisiile de specialitate ale 
consiliului trebuiau sa se intilneasca cu cel putin 3 zile inaintea sedintei de consiliu,la 
cererea presedintelui comisiei si sa ia in dezbatere proiectele de hotarire si pentru 
care era obligatorii emiterea unui aviz . 
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Pe motivul ca nu s-au întilnit comisiile de specialitate conform legii si nu au 
emis avizele necesare,asa cum prevede art. 44 din Legea nr.215/2001, republicata, 
nu pot fi dezbatute proiectele de hotarâre inscrise pe ordinea de zi. 

Fata de noul aspect ridicat de dl Adrian Tintea,dl Lucian Costea solicita dlui 
Presedinte sa supuna totusi ordinea de zi spre aprobarea consiliului local,impreuna 
cu propunerea sa de la pct.3. 

Supusa la vot ordinea de zi a sedintei din data de 20.05.2013 ,este respinsa 
cu 12 voturi si 3 abtineri,nominalizate in dreptul dlor consilieri Feticu Adrian,Branciog 
Tudor si Manea Ion. 

Având în vedere faptul ca nu s-a aprobat ordinea de zi dl Presedinte declara 
inchise lucrarile sedintei ordinare din data de 20.05.2013. 

 

 

Presedinte de sedinta 

Consilier Local  

Adrian Iulian Oceanu 

 

Contrasemneaza 

pSecretar 

Sef birou 

Maria Rijnoveanu 
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