
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL, 

lncheiat astazi, 23.12.2013, de catre dl Vasile Piele, secretarul comunei Valea 
Doftanei, In ~edinta ordinara a Consiliului Local Valea Doftanei,convocata de 
Primarul comunei Valea Doftanei ,cu dispozitia nr. 776 din 18.12 .2013 

Dl Vasile Piele face apelul nominal, rezultand ca Ia ~edinta sunt prezenti un 
numar de 12 consilieri ,lipsind dnii : 

1.Lucian Vileford Costea ; 
2.1ulian Piele ; 
3.Pavel Barboi 

Dl Primar deschide ~edinta ~i arata ca Ia aceasta sedinta participa dna deputat 
Rodica Anghel si dl Eugen Cristescu si anunta ca a convocat ~edinta cu urmatoarea 
ordine de zi pe care o prezinta consiliului local: 

1. Proiect de hotarare prin care se ia act de lncetarea de drept , a unui mandat 
de consilier local ~i se declara vacant locul consilierului in cauza; 

2.Proiect de hotarire cu privire Ia aprobarea contului de incheiere al exercitiului 
bugetar pe trim,IV al anului 2013; 

3.Proiect de hotarire privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 
2014; 

4.Proiect de hotarire cu privire Ia aprobarea participarii comunei Valea 
Doftanei ca membru fondator in Asociatia de Dezvoltare Turistica Durabila ,Valea 
Prahovei" 

5.Aprobarea procesului verbal de predare a terenurilor ce fac obiectul 
contractului de concesiune nr.6489/2009 incheiat intre Consiliul Local Valea Doftanei 
si S.C.Ferma I.P.Valea Doftanei si desemnarea persoanelor imputernicite pentru 
semnarea acestuia. 

Dupa prezentarea ordinii de zi ,dl Primar,solicita dlui pre~edinte de varsta al 
consiliului local, dl lon Manea ,sa faca procedura legala cu privire Ia inceperea 
dezbaterilor . Dl Mane a I on constata ca sedinta este legal constituita si avind in 
vedere ca dl Pavel Barboi presedintele lunii Decembrie, lipseste de Ia aceasta 
sedinta,anunta ca pre~edinte de ~edinta a~a cum s-a stabilit ordinea, In ~edinta 
extraordinara din data de 13.07.2012 este dl Gheorghe Bitu. 

Dl Gheorghe Bitu odata cu preluarea functiei de Pre~edinte de $edinta 
supune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local ordinea de zi. 

Ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi. 
La primul punct al ordinii de zi dl Primar expune proiectul de hotarire, 

expunerea de motive si referatul comun intocmit de primar si secretar,aratind ca 
toate acestea au fost facute potrivit adresei Partidului Poporului-Dan Diaconescu
Organizatia Judeteana Prahova ,care ne comunica faptul ca dl Oceanu Daniel nu 
mai este membru al partidului.Toate aceste documente anexate proiectului de 
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hotarire au fest intocmite in conformitate cu art.9,alin(2) ,lith 1 din Legea 
nr.393/2004,privind Statutul alesilor locali,completata si modificata cu Legea 
nr.249/2006 . 

01 Daniel Oceanu solicita cuvintul si arata ca in adresa PP-DO s-a transmis ca 
si-a pierdut calitatea de membru al partidului dl Oceanu Oaniel,fiullui Miron si ,nu 
Oceanu Daniel Vasile,fiullui Voinea si Ligia . 

In aceasta situatie se constata tara drept de tagada ca Oceanu Daniel 
Vasile,consilier in cadrul Consiliului Local Valea Ooftanei nu este una si aceeasi 
persoana cu Oceanu Daniel,persoana care si-a pierdut calitatea de membru al 
partidului si deci consiliul nu poate sa ia act de incetarea de drept a mandatului unui 
consilier care nu este in Consiliul Local Valea Doftanei. 

Dna deputat Rodica Anghel - presedinte a Organizatiei Prahova a PP-OD 
solicita dlui Presedinte sa ii fie dat cuvintul spre a da expicatiile necesare. 

Dna deputat arata ca datele transmise au fast in conformitate cu adeziunea 
d!ui Oceanu Ia PP-DD si cu dosarul de depunere a candidaturii.Fata de situatia 
creata dna deputat arata ca poate rezolva pe loc neconformitatea datelor prin 
depunerea unei alte adrese cu datele corecte fiindca are in autoturism ceea ce este 
necesar efectuarii operatiunii. 

In alta ordine de idei ,avind in vedere cain consiliullocal exista o singura 
persoana cu numele Oceanu Daniel este clar ca nu poate fi o alta persoana in cadru! 
consiliului care si-a pierdut calitatea de membru al partidului . 

Fata de obligatia consiliului local de a lua act de incetarea de drept a 
mandatului de consilier al dlui Oceanu,dna deputat arata ca aceasta este prevazuta 
in art.9,alin(3) din Legea nr. 393/2004,privind Statutul alesilor locali,completata si 
modificata cu Legea nr.249/2006,iar nerespectarea legii intra sub incidenta art.253 
din Codul Penal.ln conformitate cu acest articol al Codului Penal dl Oceanu Adrian , 
fratele dlui Oceanu Daniel nu are drept Ia vot. 

Dna deputat mai arata ca respingerea proiectului de hotarire pe data de 
15.11.2013,avind ca obiect aceeasi problema se incadreaza tot in prevederile art.253 
din Codul Penal. 

Fata de aceasta ultima afirmatie a dnei deputat ,ia pozitie dl Florin 
Serban,care arata ca pe data de 15.11.2013,proiectul de hotarire nu a fast respins,ci 
a fast aminat pentru ca dl Oceanu Daniel a solicitat termen pentru rezolvarea 
situatiei. 

Dl Adrian Tintea arata ca potrivit art.128 din Legea nr.215/2001 ,republicata 
,ConsiJierii locali sau judeteni, dupa caz, primarii, viceprimarii, primarul general al 
municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, 
presedintii si vicepresedintii consi1iilor judetene, secretarii unitatilor administrativ-teritoriale 
si personalul din aparatul de specia1itate al primarului, respectiv al consiliului judetean, 
raspund, dupa caz, contraventional, administrativ, civil sau penal pentru faptele savarsite in 
exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii."si refuzul de a lua act de incetarea 
mandatului dlui Oceanu,ar putea aduce raspunderea celor ce nu sunt deacord. In 
alta ordine de idei,dl Tintea explica dlui Oceanu Daniel ,ca a intra luna,avea timp sa 
rezolve situatia asa cum a transmis consiliului pe data de 15.11.2013. 

Dl Presedinte supune consiliului local validarea hotaririi prin care se ia act de 
incetarea de drept a mandatului de consilier al dlui Oceanu Daniel Vasile. 

Votul exprimat este urmatorul:-pentru-6(sase) voturi-(Daniel Savu,lon 
Manea,Tudor Branciog,Vasile Bucur,Adrian Feticu ,Adrian Tintea); 
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-abtineri-5(cinci) voturi-(Viorel Moise,Gheorghe Bitu,Viorel Oragan,Fiorin Serban si 
Oceanu Adrian); 

-nu a votat- dl Daniel Oceanu-consilierul in cauza. 

Solicitindu-i-se secretarului comunei sa confirme daca hotarirea a fost luata, 
acesta arata ca nu poate da pe loc raspunsul fiindca e o situatie nemaintilnita pina 
acum,datorita faptului ca prezenti in sedinta au fost 12 consilieri si au votat pentru 6. 

In continuare dupa plecarea invitatilor,dl Presedinte propune trecerea Ia 
urmatorul punct al ordinii de zi- Proiect de hotarire cu privire Ia aprobarea contului de 
incheiere al exercitiului bugetar pe trim, IV al anului 2013. 

01 Primar prezinta proiectul de hotarire,iar dna Maria Rijnoveanu-sef birou 
financiar-contabil,da si alte explicatii de specialitate. 

Oupa prezentare se inscrie Ia cuvint dl Florin Serban,care referitor Ia executia 
bugetara cere relatii de cum mai sta activitatea SPAACS din subordinea consiliului 
local. 

01 Primar explica faptul ca SPAACS a inceput sa se revigoreze,s-au facut mai 
bine incasarile taxelor ,dar si activitatea de furnizare s-a revigorat. 

01 Presedinte supune votului proiectul de hotarire,iar acesta este aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

Punctul 3 al ordinii de zi- .Proiect de hotarire privind aprobarea taxelor si 
impozitelor locale pe anul 2014,este prezentat de dl primar,care arata ca taxele 
propuse sunt aceleasi ca cele de anul trecut,iar in plus a mai propus scutirea de 
impozite pentru locuinta de domiciliu si a terenului aferent pentru familiile care au 
implinit 50 ani de Ia casatorie si a introdus o taxa noua pentru transportul materialelor 
pe drumurile comunale ce nu suporta capacitatea portanta a autovehiculelor cu 
capacitatea de transport de peste 12 tone. 

01 Presedinte supune aprobarii consiliului proiectul de hotarire,iar acesta este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

Punctul 4 al ordinii de zi- Proiect de hotarire cu privire Ia aprobarea participarii 
comunei Valea Ooftanei ca membru fondator in Asociatia de Oezvoltare Turistica 
Durabila ,Valea Prahovei",prezentat de dl primar este aprobat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi- Aprobarea procesului verbal de predare a 
terenurilor ce fac obiectul contractului de concesiune nr.6489/2009 incheiat intre 
Consiliul Local Valea Ooftanei si S.C.Ferma I.P.Valea Ooftanei si desemnarea 
persoanelor imputernicite pentru semnarea acestuia. 

Dl Presedinte da cuvintul secretarului comunei care prezinta un model cadru 
al procesului verbal de predare -primire,la care explica faptul ca nu a fost avizat de 
Asociatia de consultanta Juridica ce face servicii consiliului local pe motiv ca dl 
av.Bogdan a solicitat putin timp sa studieze problema. 

Dl Adrian Tintea este de parere ca procesul verbal trebuia intocmit si in 
concordanta cu contractu! de concesiune,dar continutul acestuia nu il stie nimeni. 

Secretarul arata ca intreaga documentatie este in posesia sa de Ia data ultimei 
sedinte si o are si in acest moment Ia sedinta ,dar niciun consilier nu a avut 
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curiozitatea sao analizeze si chiar nici dl Tintea,cu toate ca a trecut in aceasta 
perioada pe Ia primarie. 

Dl Viorel Moise propune ca procesul verbal sa fie redact de secretarul 
comunei,care sail si semneze in numele consiliului local,dinduise in acest sens 
imputernicire. 

Secretarul comunei arata ca in sensu! predarii terenurilor ce fac obiectul 
contractului de concesiune nr. 6489/2009 incheiat intre Consiliul Local Valea 
Doftanei si S.C.Ferma I.P.Valea Doftanei,a intocmit Ia data respectiva un proces 
verbal de identificare al terenurilor ce s-au predat concesionarului,dar acesta se 
numeste direct proces verbal de identificare si nu de predare-primire. 

Dl lon Manea in concordanta cu propunerea dlui Viorel Moise ,este de parere 
ca redactarea si semnarea procesului verbal de predare-primire in numele consiliuiui 
local,care va primi imputernicire din parea consiliului sa fie facuta de Vasile Piele, 
secretarul comunei,dar procesul verbal sa tina cont si de elementele procesului 
verbal de identificare Ia care face referire acesta. 

Secretarul comunei solicita consiliului,ca in cazul aprobarii celor doua 
propuneri ,consiliullocal sa-si insuseasca si modelul cadru al procesului verbal 
prezentat,fiindca inaintea aprobarii acestuia in forma finala,este posibila purtarea 
vreunor negocieri cu reprezenantii S.C.Ferma I.P. 

Supuse Ia vot propunerile sun aprobate cu unanimitate de voturi. 
La sfirsitul sedintei,secretarul comunei prezinta adresa Asociatiei Crescatorilor 

de Animale valea Doftane-Tesila,prin care a solicitat prelungirea contractului de 
inchiriere incheiat anul trecut,adresa pe care a adus-o in discutie in sedinta trecuta, 
dl Florin Serban. 

Ca raspuns Ia adresa susmentionata,consiliul local este deacord ca asociatiei 
sa ii fie comunicat faptul ca nu se va prelungi contractu! de inchiriere pentru ca nu au 
fost respectate in totalitate clauzele contractuale prevazute in acesta si in caietul de 
sarcini al inchirierii. 

Tot Ia acest capitol al informarii consiliului des pre anumite acte ale 
autoritatilor si altor entitati ,anunta consiliullocal ca a fost declarat eligibil proiectul 
privind reabilitarea Caminului Cultural Tesila . 

Avind in vedere faptul ca nu mai sunt insrieri Ia cuvint,dl Presedinte de sedinta 
considera ordinea de zi epuizata si declara lucrarile sedintei inchise. 

In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea privind transparenta In 
administratia publica nr. 52/2003, cu modificarile ~i completarile ulterioare, prezentul 
proces-verbal se considera minuta, urmand a fi afi~at Ia sediul Consiliului Local 
Valea Doftanei ~i publicat pe site-ul propriu. 

Drept pentru care a fost incheiat prezentul proces-verbal lntr-un singur 
exemplar,astazi 23.12.2013. 

Pre~edinte de $edinta 
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