
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
COMUNA BERCENI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 

incheiat astazi 08 aprilie 2019, in sala de sedinte, cu ocazia desfii$urarii ~edintei extraordinare cu 
convocare de indatii a Consiliului local Berceni 

Consiliul local a fost convocat in extraordinarii cu convocare de indatii prin dispozitia Primarului 
comunei Berceni. Inainte sa inceapa lucrarile sedintei, se face prezenta domnilor consilieri la ~edinta. 

Din numiirul total de consilieri in functie- 15, sunt prezenti 14, lipsa fiind domnul consilier 
Niistiisescu Dumitru. 

Se declara deschisa sedinta extraordinara cu convocare de indatii a Consiliului local Berceni din data 
de 08 aprilie 2019. 

Este supus aprobarii proiectul ordinii de zi, dupa cum urmeaza: 
1. PROIECT DE HOT ARARE privind alegerea Pre~edintelui de $edinta al Consiliului Local al 

comunei Berceni pentru $edin\ele din lunile aprilie - iunie 2019 Initiator : Primar 

2. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Structurii organizatorice (Organigrama) ~' a 
Statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Berceni ~1 a institutiilor din 
subordinea Consiliului Local Berceni Initiator : Primar 

3. PRO IE CT DE HOT ARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-econumici actualiza\i. a surnei 
actualizate privind cofinan\area din bugetul local ~i a devizului generai actualizat pentru obiectivul 
de investitii " Sistem de canalizare a apelor menajere pentru satele BercenL Corlate$ti. Dambu si 
Catunu cu o sta\ie de epurare in satul Catunu si satul Moara Noua cu canalizare $i sta\ie de epurare 
separata" Initiator : Primar 

4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a sumei privind 
cofinan\area din bugetul local ~i a devizului general pentru obiectivul de investitii " Sistem de 
canalizare a apelor menajere pentru satele Berceni, Corlate$ti. Diimbu si Catunu cu o sta\ie de epurare 
1n satul Catunu si satul Moara Noua cu canalizare ~i statie de epurare separata", conform ofertei 
Initiator : Primar 
Ordinea de zi este aprobatii cu unanimitatea voturilor consilierilor prezen\i la ~edin(a. 
Se trece la prezentarea punctelor de pe ordinea de zi. 

Punctul nr. 1. PROJECT DE HOT ARARE privind alegerea Pre~edintelui de ~edin\ii al Consiliului 
Local al cornunei Berceni pentru $edintele din lunile aprilie - iunie 2019 Initiator: Prirnar 

Se fac urmatoarele propuneri pentru alegerea prqedintelui de ~edin\a: 

Domnul consilier Gheorghe Petre ii propune pe dornnul consilier Ione! Vasile; 

Dornnul consilier Moise Florea ii propune pe domnul consilier Gheorghe Petre. 

Se trece la votarea propunerilor, domnul Ione! Vasile avand 4 voturi pentru. 

Domnul consilier Gheorghe Petre solicita sa nu se ia in considerare propunerca dornnului Moise 

Florea, intruciit va fi plecat in perioada sarbiitorilor de Pa~ti. 
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Ca urmare, domnul consilier Moise Florea ii propune pe domnul consilier Opri~an Ion pentru a avea 

calitatea de pre$edinte de ~edin(a in perioada aprilie - iunie 2019, aceasta propunere fiind aprobata in 

unanimitate de catre domnii consilieri prezen\i la $edin(a, 

Secretar: Voturi PENTRU 14 
Voturi IMPOTRIVA 0 
Ab\ineri 0 

Punctul nr. 2. PROIECT DE HOT ARARE privind modificarea Structurii organizatorice 
(Organigrama) $i a Statului de funqii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Berceni $i a 
institu\iilor din subordinea Consiliului Local Berceni Initiator : Primar 

Pre~edintele ~edin\ei arata ca punctul 2 de pe ordinea de zi a primit a viz favorabil ln ~edinta comisiilor 
reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezen\i. Nemaifiind discutii, se trece la 
exprimarea voturilor pentru proiectul de hotarilre. 
Secretar: Voturi PENTRU 14 

Voturi IMPOTRIV A 0 
Ab\ineri 0 

Punctul nr. 3 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza(i, a sumei actualizate 

privind cofinantarea din bugetul local $i a devizului general actualizat pentru obiectivul de investi\ii " 

Sistem de canal izare a apelor menajere pentru satele Berceni, Corlille$li, Dilmbu si Ciitunu cu o statit' 

epurare ln satul Catunu si satul Moara Noua cu canalizare $i sta\ie de epurare separata" Initiator: Primar 

Pre$edintele ~edintei arata ca punctul 3 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edin(a comisiilor 
reunite cu unanimitate de voturi. Nemaifiind discutii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de 
hotiiriire. 
Secretar: Voturi PENTRU 14 

Voturi IMPOTRIV A o 
Abtineri 0 

Punctul n~. '4. PRO IE CT DE HOT ARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a 
sumei privind cofinantarea din bugetul local ~i a devizului general pentru obiectivul de investitii " 
Sistem de canalizare a apelor menajere pentru satele Berceni, Corl1ite$ti, Dambu si Catunu cu o statie de 
epurare in satul Catunu si satul Moara Noua cu canalizare $i statie de epurare separata", conform ofertei 
Initiator : Primar 

Pre$edintele $edin(ei arata ca punctul 4 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in $edin(a comisiilor 
reunite cu unanimitate de voturi. Nemaifiind discu(ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de 
hotarare. 
Secretar: Voturi PENTRU 14 

Voturi lMPOTRIV A 0 
Ab\ineri 0 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de z1, pre$edintele ~edin(ei mul\ume$le celor prezen(i pentru 
participare ~i declara ~edin\a inchisii. 
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