
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEADOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL, 

lncheiat astazi, 24.04.2015, de catre Vasile Piele secretarul comunei Valea 
Doftanei, in ~edinta extraordinara convocata de Primarul comunei Valea Doftanei cu 
dispozitia nr. 130 din.17.04.2015. 

01 Vasile Piele face apelul nominal, rezultand ca Ia ~edinta participa 8 consilieri 
din totalul de 13 ,lipsind dnii Pavel Barboi,Vasile Bucur,Adrian Feticu , Viorel Moise ~i 
lon Manea,absent motivat . 

01 Primar deschide ~edinta ~i a rata ca a convocat ~edinta cu urmatoarea ordine 
de zi pe care o prezinta consiliului local: 

1. Proiect de hotarire cu privire Ia ajustarea tarifelor de prestatie pentru serviciul 
de salubritate pentru anul 2015 generate de indicele de inflatie ,de cresterea salariului 
minim brut pe tara ~i de indicele de cre~tere a gradului de colectare a de~eurilor 
menajere; 

2.Proiect de hotarare cu privire Ia modificarea programului de invesitii pentru 
anul 2015 ce se vor realiza din sursele bugetului local al comunei Valea Doftanei sau din 
alte surse legal constituite ; 

3.Proiect de hotarire cu privire Ia rectificarea bugetului local al comunei Valea 
Doftanei pe anul 2015; 

4.Proiect de hotarire cu privire Ia aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta; 
5.Proiect de hotarire cu privire Ia cu privire Ia aprobarea studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investitii ,Actualizare proiect -Reproiectare Modernizare drumuri 
locale in comuna Valea Doftanei,judetul Prahova pentru strazile :I.L.Caragiale,Gaterului 
si Bradesei"; 

6. Proiect de hotarire aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 
investitii ,Actualizare proiect -Reproiectare Modernizare drum uri locale in com una 
Valea Doftanei,judetul Prahova pentru strazile :Republicii,Constitutiei,Muzicantilor,Fioare 
de Colt,Calea Traisteniului,Calea Bra~ovului,$etui,Craitelor ~i Ghimpoasei"; 

7.Proiect de hotarare cu privire Ia aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investitii ,Amenajare drum comunai-Varianta ocolitoare Cheia Tesilei
Ermeneasa-Draganescu II in comuna Valea Doftanei,judetul Prahova; 

8. Proiect de hotarare cu privire Ia aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investitii ,Reabilitare drum comunal Valea Neagra-Zanoaga lui Martin II in 
comuna Valea Doftanei ,judetul Prahova 

Dupa prezentarea ordinii de zi da cuvantul loctiitorului pre~edintelui de varsta al 
consiliului local, dl Daniel Savu ,care constat€md ca sedinta este legal constituita, 
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anunta ca pre~edinte de ~edinta a~a cum s-a stabilit ordinea, In ~edinta extraordinara 
din data de 13.07.2012 este dl Tudor Branciog. 

Dl consilier Tudor Branciog odata cu preluarea functiei de Pre~edinte de 
$edinta supune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local amanarea aprobarii 
procesului verbal al ~edintei de consiliu din data de 08.04.2015 ,fiindca nu toti 
consilierii 1-au primit in timp util,propunere acceptata de consiliu. 

In continuare dl Pre~edinte de $edinta solicita completarea ordinii de zi ~i cu 
proiecte aduse ce catre consilieri sau primar ~i care fac obiectul art.43,alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 ,republicata. 

Secretarul comunei arata ca punctul 2 al ordinii de zi a fost introdus eronat pe 
ordinea de zi,pe baza unui referat al compartimentului de achizitii publice si ca 
programul de investitii aferent anului 2015 se poate modifica numai dupa data de 11ulie. 

Dna Maria Rijnoveanu-~ef birou financiar-contabil arata ca pentru necesarul 
Serviciului Public de Alimentare cu Apa,Canalizare si Salubrizare din subordinea 
consiliului local s-a gasit sursa de finantare a aparatului de sudura PHED ~i nu mai este 
nevoie de modificarea programului de investitii. 

Avand in vedere exceptia ridicata de secretarul comunei dl Primar arata ca i~i 
retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotarare. 

Dl Pre~edinte In aceasta situatie supune aprobarii consiliului local urmatorul 
proiect al ordinii de zi : 

1.Proiect de hotarare cu privire Ia ajustarea tarifelor de prestatie pentru serviciul 
de salubritate pentru anul 2015 generate de indicele de inflatie ,de cresterea salariului 
minim brut pe tara ~i de indicele de cre~tere a gradului de colectare a de~eurilor 
menajere; 

2. Proiect de hotarire cu privire Ia rectificarea bugetului local al comunei Valea 
Doftanei pe anul 2015; 

3.Proiect de hotarire cu privire Ia aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta; 
4.Proiect de hotarire cu privire Ia cu privire Ia aprobarea studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investitii ,Actualizare proiect -Reproiectare Modernizare drumuri 
locale in comuna Valea Doftanei,judetul Prahova pentru strazile :I.L.Caragiale,Gaterului 
si Bradesei"; 

5. Proiect de hotarire aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 
investitii ,Actualizare proiect -Reproiectare Modernizare drum uri locale in comuna 
Valea Doftanei,judetul Prahova pentru strazile :Republicii, Constitutiei, Muzicantilor, 
Floare de Colt,Calea Traisteniului,Calea Bra~ovului,$etui,Craitelor ~i Ghimpoasei"; 

6.Proiect de hotarare cu privire Ia aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investitii ,Amenajare drum comunai-Varianta ocolitoare Cheia Tesilei
Ermeneasa-Draganescu" in comuna Valea Doftanei,judetul Prahova; 

7. Proiect de hotarare cu privire Ia aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investitii ,Reabilitare drum comunal Valea Neagra-Zanoaga lui Martin " in 
comuna Valea Doftanei ,judetul Prahova,care supus aprobarii este aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

Dl Presedinte de Sedinta da cuvintul dlui Primar pentru a prezenta proiectul de 
hotarire ce face obiectul primului punct al ordinii de zi «Proiect de hotarire cu privire Ia 
ajustarea tarifelor de prestatie pentru serviciul de salubritate pentru anul 2015 generate 
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de indicele de inflatie ,de cresterea salariului minim brut pe tara ~ide indicele de 
cre~tere a gradului de colectare a de~eurilor menajere" .. 

Dl Primar arata cas-a initiat proiectul de hotarire Ia solicitarea S.C.Societatea de 
Salubritate Bucuresti S.A.concesionarul serviciului de salubritate din localitate,care a 
fundamentat ajustarea preturilor Ia colectarea deseurilor menajere. 

Fata de fundamentarea facuta dl Primar solicita dlui Presedinte sa dea cuvintul 
reprezentantilor respectivei societati sa de si alte detalii. 

Din cuvintul reprezentantilor societatii reiese ca ajustarea tarifelor se face datorita 
indicelui inflatiei,a costurilor suplimentare cu carburantii ,generate de cresterea 
preturilor,de costurile de personal generate de cresterea salariului minim brut pe tara,de 
cresterea volumului de gunoi menajer colectat,volum cu mult mai mare decit eel 
prevazut in documentatia de atribuire si pentru care s-a depus oferta si de pretul 
energiei electrice Ia rampa de transfer,obiectiv ce a fast dat prin contract, ulterior 
incheierii contractului initial si care nu fusese prevazut in documentatia de atribuire , 
fiindca nu era Ia data respectiva functionala. 

Dupa expunerea facuta dl Presedinte da cuvintul consiliului sa-si expuna punctele 
de vedere asupra proiectului de hotarire. 

Dl Adrian Tintea este de parere ca tarifele trebuiesc ajustate numai cu 
coeficientul de inflatie. 

Reprezentantii SSB arata ca trebuie tinut cant de toti factorii prezentati,fiindca 
daca nu se va tine cant, nu vor mai putea sa-si desfasoare activitatea si va renunta Ia 
contract.ln alta ordine de idei arata ca tarifele Ia Valea Doftanei sunt cele mai mici din 
zona,cu toate ca localitatea este cea mai extinsa ca si arie functionala si este mult mai 
indepartata de rampa de depozitare,deci cheltuieli cu transportul mai mari. 

01 Daniel Savu nu considera oportun ca problema ajustarii preturilor sa fie o 
chestiune a consiliului local,asa cum nu este nici cea de furnizare a energiei electrice , a 
furnizarii serviciilor telefonice sau de televiziune.Si concretizeaza ca in situatia in care 
personal are un contract de prestatie cu SSB ,aceasta societate trebuie sa ii aduca Ia 
cunostiinta despre valoarea tarifelor de prestatie. 

Dl Primar incearca sa explice dlui consilier Daniel Savu ca ,spre deosebire de 
serviciile de furnizare a energiei electrice,a telefoniei sau televiziunii ,serviciul de 
salubrizare este in subordinea consiliului local si a fast delegata gestiunea (prin licitatie 
publica) catre SSB SA Bucuresti.Deci consiliullocal ,potrivit legii si contractului 
incheiat,aproba tarifele de prestatie. 

intra ultima interventie,reprezentantii SSB prezinta consiliului local ultimul tarif de 
prestatie pe care il mai considera sustenabil pentru activitatea prestata In Valea 
Doftanei,acesta fiind de 4,0 lei/persoanalluna fara TVA, Ia persoanele fizice. 

Dl Florin $erban dore~te sa aduca multumiri SSB S.A. pentru modul in care ~i-a 
dus Ia indeplinire contractu! de concesiune al serviciului ~i considera ca se poate 
supune aprobarii tariful anuntat de catre reprezentantii concesionarului,respectiv acesta 
de 4,0 lei/persoana/luna. 

Dl Pe~edinte solicita consiliului sa i~i exprime votul pentru propunerea dlui 
consilier $erban,dar inainte de aceasta solicita reprezentantilor SSB sa implementeze o 
politica de mediu In zona ,care sa lncluda ~i factorul uman,ln principiu , 
elevii,tineretul,persoane cu repezentare din comunitate . 
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Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare modificat in cazul 
persoanelor fizice,unde tariful este ajustat Ia suma de 4,0 leilpersoana/luna. 

Dl Pre~edinte ,Ia initiativa reprezentantilor SSB ,solicita sa se insereze in 
procesul vebal organizarea unei campanii se salubrizare a vailor raurilor cu sprijinul 
acestei societati. 

Punctul 2 al ordinii de zi" Proiect de hotarire cu privire Ia rectificarea bugetului 
local al comunei Valea Doftanei pe anul 2015" 

Proiectul de hotarare este prezentat de catre dl Primar,iar completarile de 
specialitate se fac de catre dna Maria Rijnovenu,~ef serviciu financiar-contabil. 

Supus aprobarii proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Punctul 3 al ordinii de zi ,Proiect de hotarire cu privire Ia aprobarea acordarii unui 

ajutor de urgenta". 
La acest punct dl consilier Viorel Dragan considera ca suma propusa este putin 

cam mica,fiindca familia a carei locuinta a fost distrusa de incendiu are nevoie de un 
ajutor mult mai mare. 

Dl Primar arata ca s-au facut unele artificii bugetare spre a se putea crea acest 
fond de ajutorare. 

Supus aprobarii proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Punctul 4 at ordinii de zi ,Proiect de hotarire cu privire Ia aprobarea studiului de 

fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,Actualizare proiect -Reproiectare Modernizare 
drumuri locale in comuna Valea Doftanei,judetul Prahova pentru strazile 
:I.L.Caragiale,Gaterului si Bradesei",este prezentat de dl Primar. 

Supus aprobarii proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Punctul 5 at ordinii de zi" Proiect de hotarire aprobarea studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investitii ,Actualizare proiect -Reproiectare Modernizare drumuri 
locale in comuna Valea Doftanei,judetul Prahova pentru strazile :Republicii, Constitutiei, 
Muzicantilor, Floare de Colt,Calea Traisteniului,Calea Bra~ovului,$etui,Craitelor ~i 
Ghimpoasei" 

Supus aprobarii proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Punctul 6 al ordinii de zi -Proiect de hotarare cu privire Ia aprobarea studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,Amenajare drum comunai-Varianta 
ocolitoare Cheia Tesilei-Ermeneasa-Draganescu II in comuna Valea Doftanei,judetul 
Prahova II in comuna Valea Doftanei ,judetul Prahova,care supus aprobarii este 
aprobat cu unanimitate de voturi 

Punctul 7 al ordinii de zi" Proiect de hotarare cu privire Ia aprobarea studiului 
de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,Reabilitare drum comunal Valea Neagra
Zanoaga lui Martin II in comuna Valea Doftanei ,judetul Prahova" 

Dl Primar in prezentarea proiectului de hotarare arata ca studiul a fost pus Ia 
dispozitia consiliului gratuit de catre o societate comerciala. 

Dl Florin $erban solicita lamuriri cu privire Ia acest drum,fiindca nu ~tie ca acest 
drum ar figura in patrimoniul comunei ca un drum comunal. 

Dl Daniel Savu dore~te sa sesizeze atat pe dl Primar,cat ~i consiliullocal ca Ia o 
~edinta anterioara dl Remus Draganescu a aratat ca acest drum a fost proiectat prin 
proprietatea mo~tenitorilor Draganescu,fara acordul acestora ~i orice actiuni se vor face 
pe acest tronson vor sfar~i Ia tribunal. 
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Dl primar dore~te sa conviga consiliul ca drumul a deservit din anii 1932-1933 
proprietarii terenurilor din aceasta zona a drumului. 

Dl Viorel Dragan dore~te sa informeze pe dl Primar ca face o mare confuzie, 
drumul despre care vorbe~te dansul, este drumul de acces catre Zanoaga lui Martin, iar 
drumul din documentatie,pe care s-au facut ~i unele lucrari ,este drumul catre Zanoaga 
Mortului,drum care este In litigiu ~i cu sesizare Ia parchet de catre mo~tenitorii familiei 
Draganescu. 

Prezent In ~edinta dl Marius Draganescu,ca ~i reprezentant al mo~tenitorilor 
Draganescu arata ca drumul, pe o suprafata de aprox.4000 m.p. este ,pozat" pe 
proprietatea acestora ~i a fost lnscris In cartea funciara a comunei Valea Doftanei In 
dreptul comunei Valea Doftanei In baza unor lnscrisuri false,fiindca acesta figura ~i In 
evidentele Directiei Silvice Prahova. 

Dl consilier Adrian Tintea ,face propunerea ca acest proiect de hotarare sa fie 
amanat pentru motivul ca documentatia acestuia nu are o nota justificativa din care sa 
rezulte situatia juridica a terenului pe care acesta va urma sa fie construit,iar pentru 
~edinta In care se va repune spre analiza ~i aprobare acest proiect de hotarare sa fie 
prezentata o situatie completa a proiectului,lnsotita de documentele justificative. 

Dl Pre~edinte supune spre aprobare propunerea dlui Adrian Tintea ,propunere ce 
este aprobata cu 6 voturi"pentru" ~i abtinerea dlor Adrian Oceanu ~i Tudor Branciog. 

Fata de votul exprimat consiliullocal constata ca proiectul de hotarare se amana 
pentru o ~edinta ulterioara,amanare care se va consemna numai In procesul verbal al 
~edintei fara a se adopta o hotarare de consiliu In acest sens. 

Constatand ca ordinea de zi a fost epuizata,dl Pre~edinte dore~te sa declare 
~edinta lnchisa,dar dl av.Bogdan Dumitru in calitate de reprezentant al Asociatiei 
Juridice ~i de Consultanta Juridica ce are contract de asistenta juridica cu Consiliul 
Local Valea Doftanei,solicita o amanare a lnchiderii ~edintei spre a prezenta situatia 
reprezentarilor facute de asociatie In instanta , In dosarele In care comna Valea 
Doftanei,Consiliul Local Valea Doftanei sau Primarul comunei Valea Doftanei a fost sau 
este parte. 

Din relatarea facuta de dl.av.Bogdan Dumitru,reiese cape rolul instatelor 
judecatore~ti exista un numar de 20 dosare cu diferite obiecte,din care Ia Judecatoria 
Campina 8 dosare,iar celelalte 12 fac obiectul judecarii de catre instantele Tribunalului 
Prahova,Curtii de Apel Ploie~ti,iar unul de faliment Ia inalta Curte de Casatie ~i Justitie. 

0 alta situatie prezentata de catre dl av.Bogdan Dumitru este cea a unui dosar de 
urmarire penala lnregistrat Ia Politia Secaria ,in care au fost audiati de catre dl agent 
Manea Vladimir , dl viceprimar,dl secretar ~i o parte dintre functionarii publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei ,urmand sa fie audiati 
dnii consilieri locali ~i primarul comunei. 

Dl avocat arata ca a solicitat recuzarea dlui agent Manea Vladimir pe motiv case 
afla in conflict atat cu consiliul local cat ~i cu primarul comunei prin actiuni civile 
personale in instanta ,ajungand astfel intr- o situatie de incompatibilitate,solicitare 
admisa. 

Avind in vedere ca ordinea de zi a sedintei ordinare a fost epuizata dl Presedinte 
de sedinta declara sedinta inchisa. 
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fn 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. 

Dosarul sedintei se completeaza cu inregistrarea audio in totalitate a sedintei de 
consiliu,inregistrare scrisa pe C.D. 

Drept pentru care a fost Tncheiat prezentul proces-verbal intr-un singur exemplar. 

Pre~edinte de $edinta 
Consilier Local, 
Tudor Branciog 

Contrasemneaza 
Secretarul comunei 

Valea Doftanei 
sile Piele 
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