
 
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 
                  CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI   VALEA DOFTANEI 
          PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi, 19.08.2013, de către Brînză Elena-Gabriela-şef birou  - persoană 
desemnată să înlocuiască  secretarul comunei Valea Doftanei, în şedinţa  ordinara a  
Consiliului Local Valea Doftanei,convocată   de Primarul comunei Valea Doftanei  prin 
Dispozitia  nr. 406/2013. 
 Brînză Elena-Gabriela - face apelul nominal, rezultând că la şedinţă participă  12 
consilieri locali  ,lipsind dnii  consilieri   Piele Iulian  ,Moise Viorel şi Serban Ciprian-Florin . 
 La şedinţă participă  dl Manea I Ion  primarul comunei Valea Doftanei , dna 
Rinoveanu Maria – sef birou finante-contabilitate  şi câţiva locuitori ai comunei . 
 Dl  Primar  înmânează consilierilor locali proiectul de hotarare (insotit de expunere de 
motive si referatul compartimentului financiar contabil) privind stabilirea perioadei de 6-7-8 
septembrie 2013 pentru desfăşurarea celea de-a  XII-a ediţii a Festivalului Caşcavelei şi 
aprobarea taxelor pentru închirierea spaţiilor comerciale şi expoziţionale în cadrul  
Festivalului Caşcavelei  . 
 Dl Consilier Manea Ion-preşedintele de vârstă al Consiliului Local Valea Doftanei  
arată că şedinţa este legal constituită ,declară deschisă şedinţa  şi  anunţă că  preşedinte de 
şedinţă  , aşa cum s-a stabilit ordinea, în şedinţa extraordinară din data de 13.07.2012 , este 
Dl Savu Daniel  . 
 Dl  Savu Daniel  - presedintele  de   şedinţă preia conducerea sedintei si  supune la 
vot procesele verbale ale sedintelor de consiliu local din data de 18.06.2013 şi  30.06.2013. 
 Dl Costea Lucian se inscrie la  cuvant si arata ca are obiectiuni la procesul verbal al 
sedintei din data de 18.06.2013 ( la sectiunea  care a vizat aprobarea procesului verbal al 
sedintei  din data de 29.05.2013) precizând faptul că nu dlui a făcut propunerea ca  suprafata 
de pasune de 50 ha  Musita 1 sa fie trecuta din lotul 1 in lotul 2  şi precizeaza că doreste să 
se  facă această corectură în procesul verbal  menţionat mai sus . 
 Nu mai sunt alte obiectiuni sau completări. 
 Se supun  la vot  cele doua procese verbale : al  sedintei din data de 18.06.2013 (cu 
obiecţiunea dlui Costea Lucian) şi cel al şedinţei din data de 30.06.2013. 
 Cele două procese verbale sunt  aprobate cu unanimitate de voturi ( 12 voturi). 
 In continuare  Dl Presedinte de sedinţă dă citire ordinii de zi ,asa cum a fost stabilită 
în dispozitia  de convocare : 
1.  Proiect de hotarâre cu privire la rectificarea  bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe 
anul 2013 ; 
2. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea contului de executie al bugetului local  al 
comunei Valea Doftanei  pe trimestrul II ,anul 2013; 
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice  a 
obiectivului de investiţii « Modernizare punţi pietonale Ghimpoasa si Peste Vale   »  
4. Proiect de hotarare cu privire la completarea  patrimoniului  privat  al comunei Valea 
Doftanei ; 
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  structurii organizatorice ,a numărului de 
personal şi a statului de funcţii pentru  aparatul de specialitate al Primarului comunei  Valea 
Doftanei  şi  pentru  serviciile publice înfiinţate şi organizate în subordinea Consiliului Local 
Valea Doftanei ; 
6.   Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de specialitate care asigura  controlul cu 
privire la respectarea prevederilor contractuale stabilite pentru pajiștile (păşunile alpine )  
închiriate , aflate în domeniul privat  al comunei Valea Doftanei   şi respectarea încărcaturii 
de animale /ha/contract; 
7. Proiect de hotărâre cu privire la cesiunea Contractului de asociere în participaţiune 
nr.4119/2179 din 14.07.2006  încheiat intre comuna Valea Doftanei,judetul Prahova prin 
consiliul local Valea Doftanei si SC  Rompetrol Downstream  SRL  si în favoarea SC Adgiva 
Const  SRL Draganesti, jud.Prahova; 
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8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasarii în străinatate a Primarului Comunei 
Valea Doftanei; 
9.   Proiect de hotărâre  privind aprobarea deplasării în străinatate a primarului,viceprimarului  
comunei Valea Doftanei şi a preşedintelui Comisiei pentru activitati social-
culturale,învatamant ,sanatate si familie ,turism şi sport din cadrul  Consiliului Local Valea 
Doftanei . 
 Dl Costea Lucian  propune  suplimentarea ordinii de zi cu următoarele  doua puncte  : 
1.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru urgentarea  finalizării  proiectului 
„TRANSBAIUL” şi 
2. Diverse  
 Dl Primar Manea Ion propune si dlui suplimentarea ordinii de zi cu încă două puncte : 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de 6-7-8 septembrie 2013 pentru 
desfăşurarea celea de-a  XII-a ediţii a Festivalului Caşcavelei şi aprobarea taxelor pentru 
închirierea spaţiilor comerciale şi expoziţionale în cadrul  Festivalului Caşcavelei     şi  
2.  Proiect de hotărâre privind scoaterea din administrarea Liceului Tehnologic Carol I Valea 
Doftanei a unui spaţiu şi terenului aferent în vederea schimbării de destinaţiei 

Brinza Elena-Gabriela aduce la cunostinta faptul ca  nu exista proiecte de hotarare  la 
la suplimentarile  propuse la  ordinea de zi. 

Dl Primar spune ca  sunt problem urgent ,care nu suporta amanare si se va  întocmi 
documentatia corespunzatoare  . 

Ordinea de zi  propusă prin dispozitia de convocare suplimentată cu  următoarele 
puncte : 

10.Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de 6-7-8 septembrie 2013 pentru 
desfăşurarea celea de-a  XII-a ediţii a Festivalului Caşcavelei şi aprobarea taxelor pentru 
închirierea spaţiilor comerciale şi expoziţionale în cadrul  Festivalului Caşcavelei 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru urgentarea  finalizării  
proiectului „TRANSBAIUL” 

12. Proiect de hotărâre privind scoaterea din administrarea Liceului Tehnologic        
Carol I  Valea Doftanei a unui spaţiu şi terenului aferent în vederea schimbării de destinaţiei 

13.Diverse  
 se supune aprobării  plenului Consiliului Local Valea Doftanei şi se aprobă cu 

unanimitate de voturi (12 voturi pentru ). 
 
Se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi :. Proiect de hotarâre cu 

privire la rectificarea  bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2013 . 
Dl Primar  prezinta proiectul de hotărâre şi expunerea de motive   si da cuvântul dnei 

Rijnoveanu Maria -seful biroului finante contabilitate . 
Dna Rijnoveanu Maria  prezinta   modificările care se doresc a fi operate in structura 

bugetului local,modificari ce sunt consemnate in referatul de specialitate ,ce este  anexat la 
proiectul de hotarare .  

Dl Tintea Adrian are obiectiuni cu privire la faptul că au fost facute reparatii la caminul 
culturat Tesila (sala de festivitati)  fara a  avea  aprobarea consiliului local . 

Dl Primar : conditiile  insalubre nu mai permitea desfasurarea activităţii in aceasta 
sala de festivitati . 

Dl Presedinte  de sedinta   intreaba daca mai sunt inscrieri la cuvant ,felicită  pentru 
lucrarea realizata  ,face precizarea că trebuia  făcută,dar cu respectarea cadrului legal. 

Dl Tintea Adrian  precizează că nu a fost respectat cadrul legal,întâi au fost  
executate lucrarile si mai apoi  s-a asigurat sursa de finantare. 

Nu mai sunt alte interventii . 
Se supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea  bugetului local al  

comunei Valea Doftanei pe anul 2013 . 
Hotararea se adopta cu  10 voturi  pentru şi 2 abtineri (dl Oceanu Daniel Vasile si 

Dl Ţintea Adrian ) 
 
 
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului 

de executie al bugetului local  al comunei Valea Doftanei  pe trimestrul II ,anul 2013 
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Dl primar Manea I  Ion prezinta proiectul de hotărâre şi expunerea de motive  si dă 
cuvantul dnei Rijnoveanu Maria  care  prezintă execuţia bugetului local  pe trim.II ,2013, pe 
capitole  si prezinta principalii indicatori  ai executiei bugetului (gradul de realizare al 
veniturilor ,cheltuieli efectuate ,etc) conform raportului intocmit anexa la proiectul de 
hotarare. 

Nu sunt inscrieri la cuvant. 
Se supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire aprobarea contului de executie al 

bugetului local  al comunei Valea Doftanei  pe trimestrul II ,anul 2013. 
Hotararea se adopta cu unanimitate de voturi (12 pentru) 
 
Punctul 3 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice  a obiectivului de investiţii « Modernizare punţi 
pietonale Ghimpoasa si Peste Vale   » 

Dl Primar prezinta proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.    
Dl Tintea Adrian întreabă pentru care punte din Traisteni  se solicită aprobarea 

documentatiei . 
Răspunsul dlui primar :puntea de la Rijnoveanu ,cea de sus. 
Nu mai sunt alte interventii . 
Se supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-

economice  a obiectivului de investiţii « Modernizare punţi pietonale Ghimpoasa si Peste 
Vale   » 

Hotărârea se adopta cu  unanimitate de voturi   ( 12 voturi pentru) 
 

 Punctul 4 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre cu privire la completarea  
patrimoniului  privat  al comunei Valea Doftanei  

Dl Primar prezinta proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.    

 Nu sunt interventii. 
Se supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la completarea  patrimoniului  privat  

al comunei Valea Doftanei . 
Hotărârea se adopta cu  11 de voturi  pentru ( si o neparticipare la vot ,dl Costea 

Lucian  fiind iesit din sala la momentul votului  ) 
 

 Punctul 5 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre cu privire aprobarea  structurii 
organizatorice ,a numărului de personal şi a statului de funcţii pentru  aparatul de 
specialitate al Primarului comunei  Valea Doftanei  şi  pentru  serviciile publice 
înfiinţate şi organizate în subordinea Consiliului Local Valea Doftanei  

Dl primar Manea I  Ion prezinta proiectul de hotărâre şi expunerea de motive,explica 
faptul că nu sunt modificari in structura institutiei dar ca aceasta aprobare este necesara  ca 
urmare a publicarii O.U.G nr. O.U.G. nr. 77/2013 – pentru stabilirea unor masuri privind 
asigurarea functionalitatii administratiei publice locale , a numarului de posturi  si reducerea 
cheltuielilor la institutiile  si autoritatile publice din subordinea , sub autoritatea sau in 
coodonarea Guvernului ori a ministerelor. 

Dl Costea Lucian propune infiintarea unui post de jurist al consiliului local care sa 
ajute la redactarea lucrarilor consiliului local,sa acorde consultanta juridica consiliului local,sa 
existe garantia ca ceea ce se discuta in sedintele consiliului local se consemneaza în 
procesele verbale ale sedintelor ,să păstreze arhiva creată de consiliul local. 

Dl primar precizează că crearea unui astfel de post nu este posibila datorita faptului 
că s-ar depăşi numărul de posturi stabilit  cf OUG 63/2010 si comunicat anual de Institutia 
Prefectului . 

Nu mai sunt alte interventii. 
Se supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea  structurii 

organizatorice ,a numărului de personal şi a statului de funcţii pentru  aparatul de specialitate 
al Primarului comunei  Valea Doftanei  şi  pentru  serviciile publice înfiinţate şi organizate în 
subordinea Consiliului Local Valea Doftanei 

Hotărârea se adopta cu  unanimitate de voturi ( 12 voturi pentru) 
 

 Punctul 6 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei 
de specialitate care asigura  controlul cu privire la respectarea prevederilor 
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contractuale stabilite pentru pajiştile (păşunile alpine )  închiriate , aflate în domeniul 
privat  al comunei Valea Doftanei   şi respectarea încărcaturii de animale /ha/contract 
 

Dl Primar Manea I  Ion prezinta proiectul de hotărâre şi expunerea de motive. 
Dl consilier Costea Lucian  precizează că  nu este treaba consiliului local ,conform 

OG 34/2013  primarul are în sarcina aceste atributiuni ,care trebuie să le puna in practica  cu 
ajutorul  aparatului de specialitate  . 

Dl Presedinte de sedinta  dl Savu Daniel  nu este de acord cu constituirea acestei 
comisii ,din care sa faca parte consilieri locali . 

Dl Dragan  considera ca verificarea o sa se faca preferential. 
Dl Tintea Adrian  propune verificarea  respectării prevederilor contractelor  intocmite 

cf . OG 34/2013 şi a caietelor de sarcini. 
Dl Costea Lucian  precizează că in conformitate cu  prevederile OG 34/2013  primarul 

verifica  incarcatura muntilor si respectarea clauzelor contractuale prin aparatul de 
specialitate . Propune constituirea comisiei prin dispozitia primarului. 

Dl Primar precizează că a dorit să solicite si punctul de vedere al consiliului local ,   
va emite dispozitie prin care va constitui aceasta comisie formata din salariati din aparatul de 
specialitate al primarului. 

Nu mai sunt alte intervenţii. 
Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de specialitate care asigura  

controlul cu privire la respectarea prevederilor contractuale stabilite pentru pajiştile (păşunile 
alpine )  închiriate , aflate în domeniul privat  al comunei Valea Doftanei   şi respectarea 
încărcaturii de animale /ha/contract  nu se supune la vot . 

 
Punctul 7 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre cu privire la cesiunea 

Contractului de asociere în participaţiune nr.4119/2179 din 14.07.2006  încheiat intre 
comuna Valea Doftanei,judetul Prahova prin consiliul local Valea Doftanei si SC  
Rompetrol Downstream  SRL  si în favoarea SC Adgiva Const  SRL Draganesti, 
jud.Prahova 

Dl Primar Manea I  Ion prezinta proiectul de hotărâre şi expunerea de motive  
precizează că se doreste  ca statia de  combustibil sa functioneze in continuare şi urmeaza 
sa  fie dotata si cu o statie de gaz. 

Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarâre cu privire la cesiunea Contractului de asociere 

în participaţiune nr.4119/2179 din 14.07.2006  încheiat intre comuna Valea Doftanei,judetul 
Prahova prin consiliul local Valea Doftanei si SC  Rompetrol Downstream  SRL  si în 
favoarea SC Adgiva Const  SRL Draganesti, jud.Prahova . 

Hotărârea se adopta cu  unanimitate de voturi ( 12 voturi pentru ) 
 
 
Punctul 8 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea  deplasarii în 

străinatate a Primarului Comunei Valea Doftanei 
 Dl Primar prezinta proiectul de hotărâre şi expunerea de motive precizând că la 

invitatia Consiliului Judetean Prahova va participa la seminarul international având ca temă 
« Biomasa-sursa de incalzire-tehnologii inovatoare » care se va desfasura  in perioada 9-12 
septembrie la Linz/Austria.   

Dl Costea Lucian  precizează că a citit informarea facuta de Consiliul Judetean 
Prahova  referitoare la acest  seminar.Este vorba de realizarea unor centrale  care produc 
apă caldă şi căldură  pe baza  arderii unor resturi vegetale.Proiectul este mai greu de realizat 
in localitate ,intrucât  localitatea este răsfirată ,este mai greu de realizat reteaua de 
conducte.Propune dlui Primar să studieze posibilitatea  realizării unei astfel de investitii în 
zona industrială a localităţii. 

Dl primar consideră că proiectul este oportun  pentru încălzirea scolilor din localitate  
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea  deplasarii în străinatate a 

Primarului Comunei Valea Doftanei 
Hotărârea se adopta cu  unanimitate de voturi ( 12 voturi pentru) 
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Punctul 9 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în 
străinatate a primarului,viceprimarului  comunei Valea Doftanei şi a preşedintelui 
Comisiei pentru activitati social-culturale,învatamant ,sanatate si familie ,turism şi 
sport din cadrul  Consiliului Local Valea Doftanei . 

 
 Dl Primar prezinta proiectul de hotărâre şi expunerea de motive  si prezinta invitatia 

primita  de la  Consiliul Judetean Prahova de a participa  la a 10-a editie a Euro-Prahova în 
Republica Moldova,Raionul Cimislia in perioada 25-29 august 2013. Deplasarea are ca scop 
promovarea imaginii Prahovei şi a Romaniei pe plan extern .  

Dl Tintea  Adrian propune ca desemnarea reprezentatului consiliului local sa se faca 
prin tragere la sorti ,cu precizarea ca dlui nu vrea sa participe. 

Nu sunt interventii. 
Se supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea deplasării în străinatate a 

primarului,viceprimarului  comunei Valea Doftanei şi a preşedintelui Comisiei pentru activitati 
social-culturale,învatamant ,sanatate si familie ,turism şi sport din cadrul  Consiliului Local 
Valea Doftanei . 

Hotărârea se adopta cu  unanimitate de voturi ( 12 voturi pentru ) 
 
Punctul 10 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de 

6-7-8 septembrie 2013 pentru desfăşurarea celea de-a  XII-a ediţii a Festivalului 
Caşcavelei şi aprobarea taxelor pentru închirierea spaţiilor comerciale şi expoziţionale 
în cadrul  Festivalului Caşcavelei 

Dl Primar prezinta proiectul de hotărâre şi expunerea de motive  si precizeaza ca 
taxele raman aceleasi ca si anul trecut ,singura modificare este aceea referitoare la durata 
festivalului ,3 zile. 

Nu sunt interventii. 
Se supune la vot Proiectul de hotarare privind stabilirea perioadei de 6-7-8 

septembrie 2013 pentru desfăşurarea celea de-a  XII-a ediţii a Festivalului Caşcavelei şi 
aprobarea taxelor pentru închirierea spaţiilor comerciale şi expoziţionale în cadrul  
Festivalului Caşcavelei 

Hotărârea se adopta cu  unanimitate de voturi ( 12 voturi  pentru ) 
 
 
Punctul 11 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri 

pentru urgentarea  finalizării  proiectului „TRANSBAIUL” 
Dl Costea Lucian ,initiatorul proiectului  precizează că avand in vedere publicitatea de 

care se bucura acest proiect , trebuie stabilite unele masuri pentru  urgentarea finalizarii 
acestuia . 

Dl Primar : urmează ca despre acest proiect  să se discute cu reprezentantii 
Consiliului Judetean Praova  

Dl Costea Lucian propune ca primă măsură preluarea drumului forestier Prislop  din 
domeniul public al statului si administrarea RNP- ROMSILVA   în domeniul public al comunei 
Valea Doftanei şi în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Doftanei.Traseul 
propus : Pătru-Ceausoaia-Cazacu ,varianta scurta fiind de cca 8 km de la baza muntelui 
Pătru  până la drumul asfaltat din Azuga . 

Dl Primar propune  ca varianta  traseul Muşiţa –Căleasa  
Dl Costea Lucian : traseul propus de dlui poate fi întretinut si iarna ,traseul propus de 

dl Primar este foarte lung . 
Dl Primar:Prislopul  este cel mai greu drum de întreţinut iarna . 
Dl Costea Lucian :  varianta propusa de dl primar  este pe munte si iarna va fi greu de 

intretinut , singura variantă ar putea fi printre Ceauşoaia si Cazacu. 
Dl Primar: se va semna un parteneriat cu Consiliul Judetean Prahova ,care va prelua 

drumul în administrare. 
Dl Costea Lucian :  drumul stanelor trebuie să plece din Transbaiul. 
Dl Primar:daca se accepta ambele variante este vreo problemă? 
Dl Costea Lucian :dacă complicăm lucrurile nu rezolvăm nimic 
Dl Primar : se doreste sa se exploateze  piatra sparta si sa se transporte pe acest 

drum  pentru construirea autostrazii . 

 5 



Dl Costea : la discutiile  cu reprezentantii Consiliului Judetean Prahova se va 
prezenta cu studiul de fezabilitate  

Dl Primar: se vor face parteneriate si se va plăti documentatia . 
Dl Costea  propune următoarele măsuri pentru  urgentarea finalizării proiectului 

Transbaiul: 
 (1) Se va solicita  transferul drumurilor forestiere Prislop,Musita şi Căleasa  din 

domeniul public al statului si administrarea RNP- ROMSILVA   în domeniul public al comunei 
Valea Doftanei şi în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Doftanei; 

(2) Se vor realiza ridicări topo pentru drumurile forestiere Prislop,Muşita şi Căleasa ; 

(3) Completarea studiului de fezabilitate cu  traseul Muşiţa –Căleasa . 

Dl Branciog Tudor consideră că prioritatea nr. 1 este repararea drumului judetean 
Câmpina –Valea Doftanei  

Dl Primar: există promisiuni că până la 30 septembrie  vor fi finalizate lucrarile de 
plombare pentru acest drum . 

Nu mai sunt alte intervenţii.  
Se supune la vot  măsurile  pentru urgentarea  finalizării  proiectului „TRANSBAIUL” 

aşa cum au fost  propuse . 
Hotărârea se adopta cu  unanimitate de voturi ( 12 voturi ) 

  
 
Punctul 12 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind scoaterea din 

administrarea Liceului Tehnologic   Carol I  Valea Doftanei a unui spaţiu şi terenului 
aferent în vederea schimbării de destinaţiei. 

Dl Primar precizează că spatiul  pentru care se doreste scoaterea din administrarea 
Liceului Tehnologic Carol I  în vederea schimbării destinaţiei a a fost folosit ca de atelier 
scoală. 

Dl consilier local Manea Ion precizează că  pentru obţinerea acreditarii liceului pentru 
specializări  sunt necesare indeplinirea anumitor conditii ,cum ar fi  dovada existentei  unui  
spaţiu  cu destinaţia atelier scoală. 

Dl Primar   spune că acestă clădire este într-o stare avansata de degradare ,nu mai 
este folosit,nu mai  indepineste conditiile pentru  desfăsurarea unor activitati specifice 
atelierului scoală şi că Liceului Tehnologic Carol I  i-a fost pus la dispozitie  o altă construcţie 
mult mai mare din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei cu destinaţia Atelier şcoală  
la adresa comuna Valea Doftanei, sat Teşila, str. Gaterului. 

Nu mai sunt alte interventii. 
Se supune la vot Proiectul de hotarare scoaterea din administrarea Liceului 

Tehnologic   Carol I  Valea Doftanei a unui spaţiu şi terenului aferent în vederea schimbării 
de destinaţiei. 

Hotărârea se adopta cu  unanimitate de voturi ( 12 voturi ) 
 
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Diverse  
Dl Costea Lucian propune ca sedintele consiliului local să se desfăşoare la sala de 

consiliu din sediul primăriei comunei Valea Doftanei. 
Dl Manea Vladimir ,locuitor al comunei  ,beneficiarul unui contract de inchiriere al unei 

suprafete de teren din izlazul comunal  solicită rezilierea clauzei din contract  privind 
imprejmuirea suprafetei inchiriate. 

Dl Costea Lucian propune întocmirea unui proiect de hotarare , pentru sedinţa 
următoare  , privind suplimentarea suprafetelor celor care au contracte de inchiriere pentru 
izlazuri şi şi-au  respectat clauzele contractuale . 

Dl Tintea Adrian  solicită să se prezinte Consiliului Local Valea Doftanei copie de pe 
contractele de închiriere  în vederea analizării respectării clauzelor contractuale şi  ,în funcţie 
de  clauzele prevăzute în contract să se hotărască prelungirea acestora. 

Dl Primar :  contractele ce se vor mai incheia pentru izlazuri  trebuie sa respecte 
prevederile OUG 34/2013 şi modelul contractului să fie cel prevăzut de ordinul 407/2013 
pentru aprobarea contractului cadru  de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflat 
in diomeniul publi/privat al comuneilor/oraswelor. 

Dl Costea Lucian  solicită  prezentarea  contractelor  incheiate pentru izlazuri pentru a 
fi studiate în sedinta consiliului  local.  
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Dl Manea Vladimir solicita suplimentarea suprafetei inchiriate. 
Dl Costea Lucian propune  pentru sedinta urmatoare  redactarea unui proiect de 

hotarare  pentru suplimentarea suprafetelor inchiriate pe izlazurile comunale  dupa analiza si 
verificarea respectarii clauzelor contractuale . 

Dl Tintea Adrian  solicita analizarea contractelor incheiate pentru izlazurile comunale. 
Dl Primar : comisia care se va infiinta prin dispozitia primarului va verifica  indeplinirea 

conditiilor si  a clauzelor contractelor de inchiriere incheiate pentru pasunile alpine dar si 
pentru celelate contracte de inchiriere/concesiune  incheiate cu comuna Valea Doftanei . 

Dna Tocitu Camelia-locuitor al comunei  intreaba  dacă se inchiriaza  toate iylayurile  
ceilalti cetateni ai comunei ,crescatori de animale ca mai fac. 

Dl.Primar: sunt mai multi crescatori de animale care doresc inchirierea unor suprafete 
de izlaz . Se va respecta legislatis in vigoare la acest moment . 

Dl  Preşedinte de Şedinţă anunţă că ordinea de zi s-a epuizat şi  dacă nu sunt 
intervenţii,  declară închise lucrările şedinţei publice ordinare  a Consiliului Local Valea 
Doftanei din data de 19.08.2013.   
            În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea privind transparenţa în administraţia 
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. 
        Daniel Savu    

 
 

Contrasemnează 
 pSECRETAR 

Şef birou  
Elena-Gabriela Brînză        
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