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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI   VALEA DOFTANEI 

 
     PROCES VERBAL,  
 Incheiat astăzi, 29.05.2013, de către Rijnoveanu Maria -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.  193  din 27.05.2013   . 
 Rijnoveanu Maria  - face apelul nominal, rezultând că la şedinŃă participă  12 consilieri , 
absentând    dnii consilieri Branciog Tudor,Savu Daniel şi Serban Ciprian Florin  . 
 La şedinŃă participă dl Primar Manea I Ion  şi locuitori 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 Oceanu Adrian  . 
 Dl Oceanu Adrian  ,preşedintele de şedinŃă , preia cuvăntul şi supune la vot aprobarea 
proceselor verbale ale sedinŃelor din data de 04.04.2013,18.04.2013,30.04.2013 şi 14.05.2013. 
 Supuse la vot  cele patru procese verbale sunt abrobate in unanimitate (12 voturi pentru ) 
 In  continuare , dl Presedintele  de  şedinŃă prezintă consiliului local proiectul ordinii de zi aşa 
cum a fost anunŃat prin dispoziŃia primarului : 
 
 1. Proiect de hotărâre  privind revocarea Hotărârii nr.20/2013 a Consiliului Local Valea 
Doftanei privind stabilirea unor măsuri pentru exploatarea raŃională  şi menŃinerea potenŃialului 
de producŃie a pajiştilor de pe raza comunei Valea Doftanei, pentru anul 2013 şi în continuare ; 
 2. Proiect de hotărâre  privind revocarea Hotărârii nr.25/2013 a Consiliului Local Valea 
Doftanei  cu privire la asocierea în participaŃiune a Consiliului Local Valea Doftanei  cu 
AsociaŃia  Crescatorilor de Animale Tesila Valea Doftanei ; 
 3. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor bunuri  din   patrimoniul public ,in 
patrimoniul  privat  al comunei Valea Doftanei ; 
 4. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  închirierii prin licitaŃie 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, 
DocumentaŃiei de atribuire, Caietului de sarcini, 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 în 
proprietatea privata a comunei Valea Doftanei în suprafaŃă de 3067,0321  ha. 
 
 Dl Costea Lucian propune completarea ordinii de zi  următoarele puncte : 

- Proiect de hotărâre cu privire la înregistrarea şi transmiterea şedinŃelor consiliului local  
- Proiect de hotărâre cu privire la angajarea unui jurist al Consiliului Local  

 
Dl Manea Ion  propune completarea ordinii de zi cu punctul 5 Diverse în care să se discute  
propunerile facute de dl Costea  

 
  Preşedintele de şedinŃă  supune spre aprobare ordinea de zi aşa cum a fost  precizată în 
DispoziŃia  nr. 193/2013 a Primarului comunei de convocare a consiliului local cu  completarea  facută 
de dl Manea Ion  
 
 Ordinea de zi se aprobă  cu 11 voturi pentru şi o abŃinere (Oceanu Daniel) . 
 
 Dl Preşedinte arată că în continuare  se va trece la dezbaterea proiectelor  înscrise în ordinea 
de zi, după cum urmează : 
 
 1. Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârii nr.20/2013 a Consiliului Local Valea 
Doftanei privind stabilirea unor măsuri pentru exploatarea raŃională  şi menŃinerea potenŃialului 
de producŃie a pajiştilor de pe raza comunei Valea Doftanei, pentru anul 2013 şi în continuare . 
 
 Nu sunt înscrieri la cuvânt  
 Supus la vot hotărârea se aprobă cu unanimitate de voturi   
  
  
 2. Proiect de hotărâre  privind revocarea Hotărârii nr.25/2013 a Consiliului Local Valea 
Doftanei  cu privire la asocierea în participaŃiune a Consiliului Local Valea Doftanei  cu 
AsociaŃia  Crescatorilor de Animale Tesila Valea Doftanei . 
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 Nu sunt înscrieri la cuvânt  
 Supus la vot hotărârea se aprobă cu unanimitate de voturi   
  
 3. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor bunuri  din   patrimoniul public ,in 
patrimoniul  privat  al comunei Valea Doftanei . 
 
 
 Nu sunt înscrieri la cuvânt  
 Supus la vot hotărârea se aprobă cu unanimitate de voturi   
 
  
 4. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  închirierii prin licitaŃie 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, 
DocumentaŃiei de atribuire, Caietului de sarcini, 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 în 
proprietatea privata a comunei Valea Doftanei în suprafaŃă de 3067,0321  ha. 
 
 Dl. Drăgan Viorel ia cuvântul şi precizează că  cele două loturi ,cuprinzând suprafetele de 
păşune alpină ,aşa cum sunt prezentate în documentaŃie , nu sunt împărŃite corect . 
 Mai precizează că cunoaste golul alpin Pâraie  deja  a fost ocupat de un fermier din altă 
localitate şi propune să se ia măsura de scoatere a acestuia din munte . 
 Dl Costea Lucian  propune să se realizeze o nouă împărŃire a suprafeŃelor alpine ,pe cele 
două loturi . Asa cum este prezentată în documentaŃia de atribuire nu este corect .Propune  să se 
discute mai întâi procedura şi să se supună aprobării consiliului local . Efectivul de animale al localităŃii 
este format din  20% al marilor fermieri şi 80% al micilor fermieri.Mai propune  ca organizarea licitaŃiei 
să se facă pentru întreaga suprafaŃă care a fost trecută în patrimoniul privat ,prin hotărârea aprobată 
anterior. Deasemenea  propune să se excludă suprafaŃa de păşune alpină din Valea Neagră ce 
urmează a fi trecută în actul adiŃional la contractul de asociere cu IP FERMA  sau această suprafaŃă 
să se comaseze începând cu data de 01.01.2014 .  Propune aprobarea inchirierii prin licitaŃie şi la 
sfărşit să se discute distribuŃia  golurilor alpine pe cele două loturi. 
 Dl łintea Adrian  anunŃă că nu participă la vot întrucât se încadrează în prevederile 
art.46,alin(1) din Legea 215/2001  şi art.77, alin.1 şi  alin 2 .din Legea 393/2004. 
 
 Dl Presedinte de sedinta supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole. 
 Art.1 – se aprobă cu 11 voturi pentru  şi o  neparticipare la vot cf.art.46,alin 1 din Legea 
215/2001  (dl łintea Adrian) . 
 Art.2 -  se aprobă cu 11 voturi pentru  şi neparticipare la vot cf.art.46,alin 1 din Legea 
215/2001  (dl łintea Adrian) . 
 Dl Costea Lucian propune completarea art.57(sectiunea a 4-a) din Regulamentul procedurii de 
licitaŃie cu menŃiunea „dacă părŃine nu convin altfel” 
 Se supune la vot aprobarea  art. 3 –Regulamentului procedurii de licitaŃie cu menŃiunea 
propusă de dl Costea . 
 Art.3 -  se aprobă cu 11 voturi pentru  şi o neparticipare la vot cf.art.46,alin 1 din Legea 
215/2001  (dl łintea Adrian) . 
 Art.4 - se aprobă cu 11 voturi pentru  şi o neparticipare la vot cf.art.46,alin 1 din Legea 
215/2001  (dl łintea Adrian) . 
 Art.5 -  se aprobă cu 11 voturi pentru  şi o neparticipare la vot cf.art.46,alin 1 din Legea 
215/2001  (dl łintea Adrian) . 
 Art.6  
 După câteva discuŃii purtate între consilierii locali s-a stabilit completarea  punctului 4.13 din 
Caietul de sarcini –tabel privind  taxa la animale şi produsele pentru efectivele de animalele preluate , 
aparŃinând persoanelor fizice şi juridice  astfel : 

- Pentru bovine –taxa 150 lei /animal –produse animale :5 kg brânză + 1 kg urdă /litru de lapte  
- Pentru ovine şi caprine – taxa 15 lei/animal – produse animale:3 kg brânză + 1 kg urdă + 1 kg 

telemea/ animal . 
Dl Costea Lucian  propune completarea punctului 4.15  cu  următoarea menŃiune „cu 
excepŃia contractul de păşunat” 
Dl Costea Lucian propune: 
-  modificarea punctului 5 din caietul de sarcini astfel:”Durata contractului de închiriere 
pentru anul 2013 este de la data semnării lui până la data de 31.12.2013  cu drept de 
prelungire ,cu încadrarea în prevederile legilor în vigoare”  
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-  completarea  punctului 10.4 ,punctul a) cu următoarea menŃiune :”iar în cazul unei 
asociatii a crescătorilor de animale tabel vizat de medicul veterinar „ 
-  completarea  punctului 10.4 ,punctul b) cu următoarea menŃiune :”iar în cazul unei 
asociatii a crescătorilor de animale tabel vizat de compartimentul registrul agricol  „ 
-   la punctul 10.4 se anulează literele g),h). 
- completarea punctelor  11.1 şi 11.7 ) cu următoarea menŃiune  „ cu exceptia cazului în 
care părŃile convin altfel,conform legislaŃiei în vigoare” 
 Se supune  la vot art .6 cu amendamentele propuse  

  Art.6 -  se aprobă cu 11 voturi pentru  şi o neparticipare la vot cf.art.46,alin 1 din 
Legea 215/2001  (dl łintea Adrian) . 

 
 Art.7 – Aprobarea contractului cadru de închiriere  
Dl Costea propune următoarelor modificari : 
-  capitolul III –Durata contractului  va avea următorul cuprins : :”Durata contractului de 
închiriere pentru anul 2013 este de la data semnării lui până la data de 31.12.2013,  cu 
drept de prelungire ,cu încadrarea în prevederile legilor în vigoare, cu respectarea   
perioadei de păşunat ,respectiv 15 martie-15 noiembrie ”  
- capitolul V ,punctul 3 ,lit b) se completează cu următoarea mentiune : „cu exceptia 
contractelor de păşunat” 
- capitolul VI – se completează cu următoarea mentiune: „conform normelor legale în 
vigoare ale Ministerului Mediului „ 
- capitolul IX ,lit b) se completează cu următoarea mentiune :”cu posibilitatea  prelungirii 
conform  prevederilor legilor în vigoare”. 
 Se supune  la vot art .7 cu amendamentele propuse . 

  Art.7 -  se aprobă cu 11 voturi pentru  şi o neparticipare la vot cf.art.46,alin 1 din 
Legea 215/2001  (dl łintea Adrian) . 
. 
  Art.8 -  se aprobă cu 11 voturi pentru  şi o  neparticipare la vot cf.art.46,alin 1 din 
Legea 215/2001  (dl łintea Adrian) . 
 . 
  Art.9 -  se aprobă cu 11 voturi pentru  şi o  neparticipare la vot cf.art.46,alin 1 din 
Legea 215/2001  (dl łintea Adrian) . 
 
  Art.10 -  se aprobă cu 11 voturi pentru  şi o  neparticipare la vot cf.art.46,alin 1 din 
Legea 215/2001  (dl łintea Adrian) . 
 
  Art.11  

 Dl Costea Lucian propune  modificarea acestia astfel :”Termenul închirierii este de 
la data semnării lui până la data de 31.12.2013  cu drept de prelungire ,cu încadrarea în 
prevederile legilor în vigoare”  
 Se supune  la vot art .11 cu amendamentele propuse  

  Art.11 -  se aprobă cu 11 voturi pentru  şi o neparticipare la vot cf.art.46,alin 1 din 
Legea 215/2001  (dl łintea Adrian) . 

 Art.12 – Comisia de evaluare a ofertelor  
 Dl Manea Ion propune  pe dl Feticu Adrian  - presedinte în comisia de evaluare  
 Dl Moise Viorel propune pe dl  Bîtu Gheorghe – secretar în comisia de evaluare 
 Propunerea se supune la vot  

 Art.12  Membrii în comisia de evaluare propusi se aprobă cu 11 voturi pentru  şi o 
neparticipare la vot cf.art.46,alin 1 din Legea 215/2001  (dl łintea Adrian) . 

  
 Art.13 Membrii  supleanti ai comisiei de evaluare . 
 Dl. Oceanu Daniel propune pe dl Manea Ion -  supleant presedinte  
 Dl Piele Florin propune pe dl Bucur Vasile -   supleant secretar 
 Propunerea se supune la vot  

 Art.13  Membrii supleanti ai comisiei de evaluare propusi se aprobă cu 11 voturi pentru  şi 
neparticipare la vot cf.art.46,alin 1 din Legea 215/2001  (dl łintea Adrian) . 

 Art.15 Comisia de solutionare a contestatiilor  
 Dl Manea Ion propune pe dl Branciog Tudor – presedinte  
 Dl Piele Florin  propune pe dl Savu Daniel - secretar 
 Propunerea se supune la vot  

 Art.15  Membrii în comisia de solutionare a contestatiilor  propusi se aprobă cu 11 voturi 
pentru  şi o neparticipare la vot cf.art.46,alin 1 din Legea 215/2001  (dl łintea Adrian) . 

 Art.16 Membrii supleanti ai comisiei  de solutionare a contestatiilor  
 Dl  Piele Florin  propune pe dl Costea Lucian  – presedinte  
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 Dl  Piele Florin  propune pe dl  Dragan Viorel - secretar 
 Propunerea se supune la vot  

 Art.16  Membrii supleanti ai comisiei  de solutionare a contestatiilor  propusi se aprobă cu 11 
voturi pentru  şi o neparticipare la vot cf.art.46,alin 1 din Legea 215/2001  (dl łintea Adrian) . 

 
  Se  trece la discutarea  distribuirii păşunilor alpine în cele două loturi . 
  
  Dl Moise Viorel propune  ca păşunile alpine Baiul mare 1 (149,7 ha ) şi Cota Prislop 
(110,39 ha) să fie trecute din lotul 1 în lotul 2  
  Propunerea se supune la vot. 
  Se aprobă cu 11 voturi pentru  şi o neparticipare la vot cf.art.46,alin 1 din Legea 
215/2001  (dl łintea Adrian) . 
 
 

 La punctul nr.5 al ordinei de zi – Diverse  Dl  Costea Lucian propune  încheierea unui contract 
de prestări servicii  pentru înregistrarea şi transmiterea şedinŃelor consiliului local  ( trei oferte)  si  
angajarea unui jurist  pentru consiliul local . 

 
 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  29.05.2013.   
           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  

        Adrian Oceanu   
 
 
 
 
 
 
                                                                                

              Contrasemnează 
 pSECRETAR 

Şef birou  
Maria Rijnoveanu         


