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                                                                  ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

       COMUNA VALEA DOFTANEI 

    CONSILIUL LOCAL  
 
          

 
 
 
 

PROCES VERBAL, 
  
 Incheiat astăzi 30.07.2017, de către Vasile Piele ,secretarul comunei Valea 
Doftanei ,  în şedinţa  ordinară  convocată  de  Primarul comunei Valea Doftanei cu 
dispozitia nr. 135 din 25.07.2017 . 
 Ședința este deschisă de dl Primar Lucian Vileford  Costea ,care înainte de a 
prezenta ordinea de zi dă cuvântul dlui  Aurelian Tocitu, președintele de vârstă al 
consiliului local pentru a face prezentarea președintelui de ședință.  

Dl consilier Tocitu Aurelian  arată că ședința este legal constituită fiindcă la 
aceasta participă 10 consilieri din totalul de 15 cu mandat validat,lipsind dnii consilieri 
Florin Șerban,Dumitru Munteanu,Ciprian Șușu,Viorel Clinci și Vasile Gleznea. 

Dl Aurelian Tocitu ,arată că potrivit ordinii stabilite de consiliul local cel ce 
urmează să conducă ședința este chiar dânsul. 

Dl președinte înainte de a îi solicita dlui Primar să prezinte ordinea de zi ,  
solicită consiliului local să se supună aprobării procesele verbale ale ședințelor din 
19.04.2017 și 20.06.2017 . 

Pentru procesul verbal al ședinței consiliului local din data de 19.04.2017 se 
solicită înscrieri la cuvânt,să arate dacă  sunt obiecțiuni sau formule care nu 
reprezinta exact opinia exprimată în ședință. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt,iar supus aprobării consiliului local acesta este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

Pentru procesul verbal al ședinței din data de 20.06.2017 se urmează aceeași 
procedură și nefiind înscrieri la cuvânt ,supus aprobării este validat cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenți. 

În continuare dl Președinte dă cuvântul dlui Primar spre a arăta dacă în afara 
ordinii de zi transmisă, mai solicită introducerea altor puncte pe această ordine de zi. 

 
Dl Primar arată că nu mai are și alte proiecte de hotărâre pentru a fi supuse 

aprobării  și îl invită pe dl Președinte să o prezinte și să o supună aprobării. 
Proiectul ordinii de zi este următorul : 

           1.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii structurii organizatorice a 
aparatului   de specialitate al  Primarului comunei  Valea Doftanei si a serviciilor  
publice locale înfiinţate şi organizate în subordinea  Consiliului Local Valea Doftanei  
si modificarea statului de functii al acestora; 

2. Proiect de hotarire cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea 
Doftanei pe anul 2017; 

3.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Valea Doftanei  şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în 
subordinea Consiliului local al comunei Valea Doftanei; 



Proces verbal incheiat in sedința ordinară  a Consiliului Local  
                                                      Valea Doftanei din data  de 30.07.2017 Page 2 
 

          4.Proiect de hotarire cu privire la  completarea si modificarea contractului-
cadru de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă si canalizare din  
comuna Valea Doftanei jud.Prahova; 
         5.Proiect de hotarire cu privire la completarea  si modificarea programului 
investitii publice pe anul 2017; 
         6.Proiect de hotarire privind acordarea unui ajutor de urgenta familiilor Tocitu 
Camelia si Doaga Viorel, cu domiciliul in comuna  Valea Doftanei, sat Traisteni,      
str. Constitutiei, jud Prahova, in vederea refacerii locuintei comune  distruse in urma 
unui incendiu; 
         7.Proiect de hotarire cu privire la aprobarea  „Planului  de actiune privind 
gestionarea cainilor fara stapân la nivelul comunei Valea Doftanei „ 
         8.Proiect de hotarire cu  privire la aprobarea   studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul  de investitii „Pod Peste Vale  “ in comuna Valea Doftanei,judetul Prahova; 

Dl Președinte propune ca față de acest proiect al ordinii de zi,la sfârșitul 
ședinței să se discute și diverse probleme ale comunității locale. 

Supus la vot proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Punctul 1 al ordinii de zi” Proiect de hotarare privind aprobarea modificării 

structurii organizatorice a aparatului   de specialitate al  Primarului comunei  Valea 
Doftanei si a serviciilor  publice locale înfiinţate şi organizate în subordinea  
Consiliului Local Valea Doftanei  si modificarea statului de funcții al acestora” 

Dl Președfinte îl invită pe dl Primar să dea pe lână expunerea de motive și 
referatele de specialitate ,alte detalii ,care să susțină aprobarea proiectului de 
hotărâre pe care la inițiat. 

Dl Primar arată că structura organizatorică se modifică în sensul că se 
propune desființarea compartimentului de gospodărire comunală din motive de 
ineficiență economică și socială  și Serviciul Public de Alimentare cu Apă,Canalizare 
și Salubrizare din subordinea consiliului local,pentru motivul că gestiunea serviciului 
a fost delegată către S.C.”Servicii de Gospodărire Locală ”SRL Valea Doftanei, 
societate înființată prin hotărâre a consiliului și cu capital public al comunei Valea 
Doftanei.În rest structura organizatorică rămâne aceeași,ca la vechea organigramă. 

Dl Președinte solicită dlui Primar,date despre numărul de personal (se 
modifică sau nu ?). 

Dl Primar arată că nu se modifică numărul de personal cu excepția 
gospodăririi locale și a serviciului de alimentare cu apă. 

Personalul de la serviciul de alimentare cu apă va fi preluat de SC ”Servicii de 
Gospodărire Locală” SRL,iar compartimentul de gospodărire locală va fi deființat,pe 
motive de eficiență,așa cum s-a  discutat și în ședința trecută . 

Dl Primar arată că toți cei din SPAACS și-au făcut opțiunea de mutare cu locul 
de muncă la SC ”Servicii de Gospodărire Locală” SRL,cu excepția șefului de serviciu 
(Telegescu Daniel) ,care dorește ca el să fie șef în continuare.Această problemă cu 
care vine dl Telegescu este de competența executivului ,care va trebui să procedeze 
în consecință,conform legii. 

Dl Președine consideră că scopul consiliului este să nu dea oamenii afară (să 
fie concediați-n.r.). 

Dl Primar se arată deacord să nu fie concediați oamenii,dar trebuie remarcat 
faptul că dacă dorește ,consiliul  poate menține în continuare aceste structuri,dar să 
aibă cunoștiința că la gospodărire comunală s-au chetuit 3,5 miliarde de lei vechi și 
nu se face nimic care să justifice economic si social cheltuielie.O parte din personal 
stă mai mult în concediu medical, nu lucrează mai deloc,iar atunci cind o face , 
lucrează foarte rău. 

Dl consilier Daniel Savu observând organigrama ,nu înțelege modificările,dar 
dl Primar explică faptul că este organigrama veche ,în care nu se modifică decât 
propunerile cu privire la compartimentul de gospodărire comunală și serviciul de apă. 
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O organigramă nouă va fi supusă aprobării consiliului local după ce va fi 
făcută potrivit nevoilor administrației. 

Dl președinte supune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre ,iar 
acesta este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Punctul doi de pe ordinea de zi ” Proiect de hotarire cu privire la rectificarea 
bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2017” 

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre,care arată că sunt rectificate anumite 
sume fiindcă  funcționarea serviciului de apă și gospodărire locală a fost prevăzută a 
fi numai pe semestrul I al anului 2017. 

Dl președinte supune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre ,iar 
acesta este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Punctul 3 al ordinii de zi ” Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de 
bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Valea Doftanei  şi serviciilor publice, fără 
personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local al comunei Valea 
Doftanei” 

Proiectul este prezentat de dl Primar,care arată că sunt în legea salarizării, 
salarii stabilite și salarii care sunt propuse de primar și aprobate de consiliu local în 
limita cheltuielilor anuale cu personalul.În ceea ce privește propunerile de salarizare 
a încercat să facă și o diferențiere potrivit competențelor și gradului de ocupare al 
postului,dar și cu respectarea celorlalte acte normative specifice. 

Salarizarea s-a făcut pe compartimente ,dar s-a făcut și o ierarhizare a 
funcțiilor din cadrul aparatului propriu, de care s-a ținut cont la stabilirea întregului 
palier al salarizării. 

Dl Primar arată că la architect șef nu poate acorda salariul de șef birou ,fiindcă 
nu este prevăzut la comune,dar intenționează să organizeze un birou în cadrul 
serviciilor de specialitate al primarului. 

Dl Primar prezintă întreaga ierarhizare a personalului de la secretar la 
muncitorii din cadrul aparatului de specialitate și a serviciilor organizate în 
subordinea consiliului local. 

Dl Primar mai arată că cele două structuri desființate ,au prevăzute salarizarea 
doar pentru luna Iulie. 

Dl Primar arată că s-a făcut și consultarea cu salariații privind stabilirea 
salariilor și că această salarizare este valabilă pe anul 2017,iar de anul viitor 
salarizarea să se facă conform noii organigrame. 

Pentru consilieri s-a propus 5% din salariul primarului,care reprezintă o 
creștere de aprox .50% și nu s-a putut propune un procent mai mare așa cum solicită 
și dl Dinu Clinci ,fiindcă nu sunt sume prevăzute cu cheltuielile de personal pe anul 
2017. 

Dl președinte supune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre ,iar 
acesta este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Punctul 4 al ordinii de zi ” Proiect de hotarire cu privire la  completarea si 
modificarea contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu 
apă si canalizare din  comuna Valea Doftanei jud.Prahova”. 
 Referitor la acest proiect de hotărâre ,dl consilier Aurelian Tocitu propune ca 
redevența să fie stabilită la contravaloarea sumei de 1000 euo/an. 



Proces verbal incheiat in sedința ordinară  a Consiliului Local  
                                                      Valea Doftanei din data  de 30.07.2017 Page 4 
 

 Dl președinte supune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre ,însoțită 
de propunerea sa de modificare a redevenței,iar acesta este aprobat cu unanimitate 
de voturi. 
 Punctul 5 al ordinii de zi ” Proiect de hotarire cu privire la completarea  si 
modificarea programului investitii publice pe anul 2017” . 
 Proiectul de hotărâre este prezentat  de dl Primar,care arată că sunt investiții 
care nu vor mai fi realizate în acest an ,investiții a căror valoare s-a modificat și 
investiții a căror denumire s-a schimbat. 
 Dl Primar mai prezintă consiliului, suplimentar proiectului de hotărâre lucrările 
ce urmează să fie făcute în acest an și în viitorii trei ani din bugetul local, bugetul 
consiliului județean ,din asocieri cu consiliul județean sau din surse de finanțare prin 
programele naționale de dezvoltare rurală. 
 Acestea  fiind spuse dl Președinte  supune aprobării consiliului local proiectul 
de hotărâre ,care este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 6 al ordinii de zi ” Proiect de hotarire privind acordarea unui ajutor de 
urgenta familiilor Tocitu Camelia si Doagă Viorel, cu domiciliul in com Valea Doftanei, 
sat Traisteni, str Constituției, jud Prahova, în vederea refacerii locuinței comune  
distruse în urma unui incendiu” supus aprobării întrunește unanimitatea voturilor 
consilierilor prezenți. 
 Punctul 7 ” Proiect de hotarire cu privire la aprobarea  „Planului  de acțiune 
privind gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul comunei Valea Doftanei” supus 
votului este aprobat în unanuimitate. 
 Punctul 8 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre cu  privire la aprobarea   
studiului de fezabilitate pentru obiectivul  de investiții „Pod Peste Vale  “ in comuna 
Valea Doftanei, județul Prahova” este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 9” Diverse probleme ale comunității locale”. 
 Scuzându-se pentru întârziere,din cauza unor probeme de serviciu dl consilier 
Dumitru Munteanu  participă din acest  moment la șesința de consiliu. 
 Dl consilier Gheorghe Bîtu solicită dlui Primar să dispună executarea unei 
decolmatări a rigolei de pe strada Podul Vechi. 
 Dl consilier Vasile Feticu solicită dlui Primar să dispună repararea unor 
drumuri al cărui strat de balast este deteriorat. 
 Dl Președinte solicită dlui Primar relații cu continuarea lucrărilor la asfaltări și 
rigole. 
 Dl Primar arată că a dat ultimatum societății constructoare ca în termen de 2 
luni toate lucrările să fie finalizate. 
 În continuare dl Președinte dă cunvântul unui cetățean al localității (soția dlui 
Bîrligă Voinea) ,în urma unei sesizări a dlui Bîrligă Voinea ,care resolicită clarificarea 
situației cu privire la magazinul care deranjează zona de locuințe din pct.Prislop 
(str.Calea Baiului) 
 Dl Primar arată că această situație a mai fost discutată în consiliu (fiind o 
problemă veche de peste  patru ani). 

Între timp  contractul de închiriere pe teren al proprietarului magazinului a 
expirat,autorizația de construire a fost pe perioadă determinată (durata contractului) 
și în consecință singura soluție este împuternicirea arhitectului să dea  ordinul de 
desființare a lucrării provizorii,acțiune care va urma să fie dispusă,fiindcă a înțeles că 
de aceeași părere este și consiliul local . 

 
Având în vedere că ordinea de zi a ședinței ordinare a fost epuizată ,              

dl Președinte de Şedință  declară şedinţa inchisă. 
  

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea privind transparenţa în 
administraţia publică nr. 52/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul 
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proces-verbal se consideră minută, urmând a fi făcut public prin mijloacele prevăzute 
de lege  şi se va transmite tuturor consilierilor spre însuşire şi aprobare în şedinţa 
următoare a consiliului local . 

 
Inregistrarea audio face parte din dosarul sedintei și reflecă exact poziția 

fiecărui consilier sau voința  consiliului local. 
           

  Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal într-un singur 
exemplar. 

        Preşedinte de Şedință 
               Consilier Local, 

   Aurelian Tocitu 
Contrasemneaza 

         Secretarul comunei 
Valea Doftanei 

Vasile Piele 
 

                  


