
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

                                          CONSILIUL LOCAL AL 
                                   COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
 
          PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi, 30.06.2013, de către loctiitorul secretarului  comunei Valea 
Doftanei,Maria Rijnoveanu, în şedinţa ordinară a  Consiliului Local Valea 
Doftanei,convocată de Primarul comunei Valea Doftanei,cu dispoziţia nr. 215 din 
25.06.2013    . 
 Secretarul comunei Valea Doftanei face apelul nominal, rezultând că la 
şedinţă participă 10   consilieri din totalul de 15 ,lipsind dnii : 
1.Pavel Bărboi 
2.Gheorghe Bîtu 
3.Lucian-Vileford Costea 
4.Adrian-Dorin Feticu 
5.Iulian Piele 
 La şedinţă participă şi : 
Vasile Piele-secretarul comunei Valea Doftanei,aflat in concediu medical. 
 Dl Primar deschide şedinţa şi arată că a convocat şedinţa cu următoarea 
ordine de zi pe care o prezintă consiliului local 
 1.Proiect de hotarire cu privire la constituirea consiliului consultativ pentru 
respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului ; 
 2.Proiect de hotarire cu privire la aprobarea achiziţionării serviciului pentru 
dezinfectie,dezinsectie si deratizare a spatiilor publice aflate in administrarea 
Consiliului Local al comunei Valea Doftanei ; 
 3. Proiect de hotarire cu privire la completarea  patrimoniului  privat  al  
comunei Valea Doftanei ; 
 4. Proiect de hotarire privind  prelungirea duratei contractelor de închiriere care 
expiră în cursul anului 2013 şi reînoirea contractelor de închiriere expirate  având ca 
obiect terenurile agricole  din domeniul privat al comunei Valea Doftanei , până la 
definitivarea lucrărilor de înscriere în cartea funciară; 
 5.Proiect de hotarire cu privire la  solicitarea de transmitere din domeniul 
public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în 
domeniul public al comunei Valea Doftanei şi în administrarea Consiliului Local Valea 
Doftanei a unor drumuri forestiere , a lucrarilor de arta si a terenurilor aferente 
acestora. 
 6.Analiza plingerii prealabile formulate de dnii Tanase Gheorghe si Ioana 
Gheorghe impotriva Hotaririi nr.29 din 29.05.2013 
 7.Diverse probleme 
după care dă cuvântul dlui preşedintele de vârstă al consiliului local, dl Ion Manea  
care, constatând că şedinţața 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 Daniel-Vasile Oceanu. 
 Dl Pre țedinte   odată cu preluarea funcţiei de Preşedinte de Şedinţă arată că 
procesul verbal al țedinței ante           
cuno țtiință ți apro          
din ordinea de zi. 
 Pct.1. Proiect de hotarire cu privire la constituirea consiliului consultativ pentru 
respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului . 
 Dl Manea I.Ion-Primarul comunei Valea Doftanei,prezintă proiectul de hotărâre 
ți arată că pentru buna funcționare a consiliului consultativ,ar fi bine ca ți din 
partea consiliului local să fie desemna ți membrii. 
 Dl. Ion Manea propune pe dl Tudor Branciog; 
 1 



 Dl Adrian Oceanu propune pe dl Ion Manea .Se supun la vot cele două 
propuneri ,precum ți întreaga com         
propusă prin proiectul de hotărâre ți se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 După aprobare dl Daniel Savu se arată oarecum contrariat de faptul că a fost 
propus ,dar ți aprobat dl Po         
local ți nu dă curs la solicitările acestuia. 
 Pct.2. Proiect de hotarire cu privire la aprobarea achiziţionării serviciului pentru 
dezinfectie,dezinsectie si deratizare a spatiilor publice aflate in administrarea 
Consiliului Local al comunei Valea Doftanei ,este prezentat de dl primar. 
 După prezentarea facută,dl Daniel Savu arată că lucrările de dezinsec ție ți 
dezinfec ție s-au făcut în țcoli în fiecare an,      
țcolare nu-ți puteau lua autorizația de funcționare. 
 Dl Ion Manea  sus ține ce a spus dl Savu,d      sibil ca 
toate spa țiile să fie făcute într-un mod centralizat este foarte bine. 
 Dl Daniel Savu arată că s-aucalculat 8 luni pentru anul 2013,dar din acest an 
au mai rămas doar 6 luni. 
 Dl Viorel Moise propune ca suma să fie stabilită  prin calcul ,iar consiliul local 
să aprobe numai valoarea pe un metru pătrat. 
 Dl Adrian țintea propune          
0,56 lei/m.p. ți să fie stabilită pe          
 Supuse la vot propunerile,este aprobată cu unanimitate de voturi propunerea 
dlui Adrian țintea. 
 Pct.3. Proiect de hotarire cu privire la completarea  patrimoniului  privat  al  
comunei Valea Doftanei ,este prezentat de dl primar ți aprobat cu un   
voturi. 
 Pct.4. Proiect de hotarire privind  prelungirea duratei contractelor de închiriere 
care expiră în cursul anului 2013 şi reînoirea contractelor de închiriere expirate  
având ca obiect terenurile agricole  din domeniul privat al comunei Valea Doftanei , 
până la definitivarea lucrărilor de înscriere în cartea funciară. 
 Dl primar prezintă proiectul de hotărâre ți arată că ac       
aprobare în consiliul local,deoarece Camera de Conturi Prahova,a stabilit în urma 
auditului din luna Aprilie să fie recuperată chiria de la persoanele ce folosesc 
terenurile.Ori această chirie nu poate fi recuperată fără încheierea contractelor. 
 Dl Adrian țintea consideră că         
prelungit,iar dacă este vorba de reînoire ,această măsură este nelegală,pentru că 
potrivit legii atribuirea se face prin licita ție publică. 
 Fiind prezent în țedință ți secreta      
ținea îi solicită un punct de vedere . 
 Secretarul comunei arată că sus ținerea dlui țintea e   ,numai 
că având în vedere faptul că toate terenurile ce fac obiectul proiectului de hotărâre 
au fost date circuitului agricol de către persoane fizice ,cu cheltuieli mari ți multă 
muncă, consiliul local poate face un compromis ,considerând că persoanele în cauză 
au un drept de preem țiune asupra a         
în continuare contracte de închiriere,iar licita ția să se facă numa    
terenuri care nu mai sunt dorite de către cei cale le-au amenajat. 
 Dl Pre țedinte supune spre aprobare proiectul de hotărâre,iar acesta este 
aprobat cu 10 voturi pentru ți ab ținerea dlui țintea Adrian.La discutarea acestui 
punct ,precum ți a următoarelor a participat ți dl   
 Dl țintea solicită că la data când se va transm hotărârea la Prefectura 
Jude țului Prahova să se insereze în adresa de înaintare  ți punctul său de vedere. 
 Pct.5. Proiect de hotarire cu privire la  solicitarea de transmitere din domeniul 
public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în 
domeniul public al comunei Valea Doftanei şi în administrarea Consiliului Local Valea 
Doftanei a unor drumuri forestiere , a lucrarilor de arta si a terenurilor aferente 
acestora. 
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 Proiectul de hotărâre este prezentat de către dl primar ți supus la v    
dl Pre țedinte este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Pct.6. Analiza plingerii prealabile formulate de dnii Tanase Gheorghe si Ioana 
Gheorghe impotriva Hotaririi nr.29 din 29.05.2013 
 În analiza cererii dlor Tănase Gheorge  ți Ioana Ghe     
reprezintă o plângere prealabilă ,prin care se solicită revocarea Hotărârii nr.29 din 
29.05.2013 a Consiliului Local Valea Doftanei,dl Florin țerban se în     
arată că respectiva hotărâre nu mai poate  fi revocata de consiliul local datorita 
faptului ca aceasta a produs efecte juridice. 
 Revocarea se putea face numai daca aceasta nu  aducea  atingere drepturilor 
tertilor,dar in situatia de fata  au fost inceiate contracte de inchiriere inainte ca  
plingerea să fie făcută. 
 In ceea ce priveste afirmatia  ca au fost atribuite pasunile  intr-un mod 
« discriminatoriu » consiliul local este  de parere ca Hotarirea nr.29/29.05.2013 a fost 
pentru-iar atribuirea pasunilor a fost facut in urma adjudecarii licitatiei. 
 Dnii Tănase Gheorghe ți Ioana Gheorghe  nu au participat la licitatie si nu au 
cumparat nici documentatia de participare la aceasta ți deci nu pot  sa afirme ca s-a 
programat « o licitatie de atribuire fara respectarea dispozitiilor legale » 
 Pct.7.Diverse. 
 Dl Primar arată că s-a solicitat un spa țiu ți un aviz de o   
dore țte să înființeze un CAR în localitate. 
 Din analiza făcută reiese că nu sunt spa ții disponibile  admin   
consiliul local,dar avizul de func ționare îl va da ți spațiu să-ți găsescă singuri. 
 Dl Viceprimar Adrian Oceanu arată că lucrările de ameliorare a vâlcelului 
Frasini s-au deteriorat ți trebuiesc refăcute. 
 Dl Primar arată că în această privin ță ar trebui fă      
ți un program de regularizare a torenților fiindcă astfel de situații se mai întâlnesc 
în localitate.  
            Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal într-un singur 
exemplar. 

  Preşedinte de Şedintă, 
Daniel Vasile Oceanu 

 
Contrasemneaza 

                   pSecretarul comunei 
Valea Doftanei 

Maria Rijnoveanu 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intocmit 
Maria Rjnoveanu 
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