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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA BERCENI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 

incheiat astazi 18 aprilie 2019, in sala de sedinte, cu ocazia desfii~urarii ~edin\ei ordinare 
a Consiliului local Berceni 

Consiliul local a fast convocat in ~edin!ii ordinara prin dispozitia Primarului comunei Berceni. Inainte 
sa inceapa lucriirile sedintei, se face prezen\a domnilor consilieri la ~edintii. 

Din numarul total de consilieri in functie- 15, sunt prezenti 13, lipsa fiind domnul consilier Bucur 
Constantin ~i domnul Panait Constantin. 

Se declarii deschisa sedinta ordinara a Consiliului local Berceni din data de 18 aprilie 2019. 
Este supus aprobarii proiectul ordinii de zi. dupa cum urmeaza: 

1. PROIECT DE HOT.ii.RARE privind acordarea burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de 
stat In anul ~colar 2018-2019, semestrul II Initiator: Primar 

2. PROJECT DE HOTARARE privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii ,,Extinderea 
sistemului de distributie a gazelor naturale pe strada Teleajenului, comuna Berceni, sat. Berceni, juJ. 
Prahova" Initiator: Primar 

3. PROJECT DE HOTARARE privind aprobarea 1nsu?irii pretului apei potabile furnizate consumatorilor 
din comuna Berceni de catre SC Jovila Construct SRL Initiator: Primar 

4. PROJECT DE HOTARARE privind interzicerea circulatiei atelajelor, vehiculelor ~i autovehiculelor pe 
drumurile din tarlalele cultivate de pe raza comunei Berceni ?i interzicerea circulatiei atelajelor pe 
drumurile publi£e de pe raza comunei Berceni Initiator: Primar 

5. PROJECT DE HOTARARE privind aprobarea unui numar de 2 dosare In vederea atribuirii unui lot In 
suprafata de max. 500 mp pentru beneficiari ai Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinte proprietate personala Initiator: Primar 

6. Probleme curente, cererea domnului Chiru George privind acordare ajutorlnmormantare 

Ordinea de zi este aprobata cu unanimitatea voturilor consilierilor prezen\i la ~edin\ii. 
Se trece la prezentarea punctelor de pe ordinea de zi. 

7. Punctul nr. 1. PROIECT DE HOT.ii.RARE privind acordarea burselor elevilor din lnva\amantul 
preuniversitar de stat In anul ?Colar 2018-2019, semestrul II Initiator: Primar 

Pre~edintele ~edintei aratii ca punctul 1 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil In ~edinta comisiilor 
reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezen\i. Nemaifiind discutii. se trece la 
exprimarea voturilor pentru proiectul de hotarare. 

Secretar: Voturi PENTRU 13 
Yoturi fMPOTRIV A 0 
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Abjineri 0 
Punctul nr. 2 PROIECT DE HOT.ii.RARE privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii 
,,Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale pe strada Teleajenului, comuna Berceni, sat. 
Berceni, jud. Prahova" Initiator: Primar 
Domnul Bucur Adrian: in urma cu doua saptamani am participat la un forum in domeniul energiei. in 

cadrul acestuia, ministrul Finan\elor Publice, domnul Teodorovici, a atras aten\ia directorului general 

al Distrigaz ~i directorului general al Electrica ca nu este normal ce se intamplii cu extinderea retelelor 

de distributie ~i cu intrarea imediata in proprietatea lor cu o cofinan\are din partea lor atat de mica. S-a 

men\ionat ca este o forma de ajutor de stat mascata ~i ca urmeaza in urmatoarea perioada ... 

Doamna Primar: ~tiu de propunere. Eu cred cane va ajuta sane recuperam din bani. 

Domnul Bucur Adrian: Fiind intrebati directorii despre aces! lucru, acqtia au deviat discu\ia, au spus 

ca este vorba de o taxi\ de bran~are. Domnul ministru ~tia exact despre ce este vorba, de cuantumul 

investi\iilor. 

Doamna Primar: ~tie pentru ca ~i noi am incercat sa recuperam banii, nu neaparat noi, cat cei ce nu au 
bani. 

Domnul Bucur Adrian: S-a men\ionat ca urmeaza sa apara o modificare legislativa care sa 

reglementeze acesta situa\ie. Se va calcula valoarea totala a sumelor care reprezinta cofinan\area din 

partea unita\ilor administrativ teritoriale, astfel Jncat banii sa se reintoarca la acestea. 

Doamna Primar: Eu cred ca am vazut modificarea aceasta intr-un contract, nu-i a~a? 

Secretar: S-a modificat legisla\ia in domeniu din 20 l 8. 

Doamna Primar:Legisla\ia s-a modificat, contractele Inca nu, dar, aviind fn vedere presiunea din urma 

perioada care se pune asupra Distrigaz ~i Electrica, se var conforma. 

Dom nu! Bucur Adrian:Ati vazut in 2018 ciind vii ceream ~i eu un a viz? 

Doamna Primar:Avem. Avem raspunsul din partea lor. Atunci era altii discutie ~i pentru asta avem 

raspunsul care confirma faptul ca am avut dreptate noi, dumneavoastra a\i pus lntrebarea, noi v-am 

riispuns. 

Domnul Bucur Adrian:Referitor Ia corectitudinea !or ..... 
Doamna Primar: Ca nu sunt corec\i, dar ei respectau procedura. 

Domnul Bucur Adrian:Nu sunt coreqi in stabilirea coeficientilor de cofinanjare. 

Doamna Primar: A~a este. Doamna secretar, ar trebu i sa aduce\i raspunsul. 

Domnul Bucur Adrian:Nu, lasa\i. 0 liisam pe alta data. 

Pre~edintele ~edin\ei arata ca punctul 2 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edin\a comisiilor 
reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor pezen\i. Nemaifiind discutii, se trece la 
exprimarea voturilor pentru proiectul de hotarilre. 
Secretar: Voturi PENTRU 13 

Voturi IMPOTRIV AO 
Ab\ineri 0 

Punctul nr. 3, PROIECT DE HOT.ii.RARE privind aprobarea fnsu~irii pretului apei potabile furnizate 
consumatorilor din comuna Berceni de catre SC Jovila Construct SRL Initiator: Primar 

Doamna Primar: Solicitarea este solicitatii ca urmare a cre~terii nivelurilor salariale din domeniul 

construqiilor. 

Pre~edintele ~edintei arata ca punctul 3 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edin\a comisiilor 
reunite din partea a zece consilieri, inregistriindu-se o impotrivire din partea domnului Bucur Adrian ~i 

doua ab\ineri din partea domnilor Gheorghe Petre ~1 lancu Nicolae. Nemaifiind discu\ii, se trece la 
exprimarea voturilor pentru proiectul de hotariire. 
Secretar: Voturi PENTRU 10 

Voturi 1MPOTR1V A 1 

2 



" • 

Abtineri 2 
Punctul nr. 4. PROIECT DE HOTARARE privind interzicerea circulatiei atelajelor, vehiculelor ~i 
autovehiculelor pe drumurile din tarlalele cultivate de pe raza comunei Berceni ~i interzicerea 
circulatiei atelajelor pe drumurile publice de pe raza comunei Berceni Initiator: Primar 

Pre~edintele ~edin\ei aratii ca punctul 4 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edin\a comisiilor 
reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor pezen\i. Nemaifiind discu\ii, se trece la 
exprimarea voturilor pentru proiectul de hotariire. 
Secretar: Voturi PENTRU 13 

Voturi IMPOTRIV A 0 
Ab\ineri 0 

Punctul nr. 5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unui numar de 2 dosare In vederea 
atribuirii unui lot In suprafata de max. 500 mp pentru beneficiari ai Legii 15/2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei Jocuinte proprietate personala Initiator: Primar 
Prqedintele ~edin\ei arata ca punctul 5 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edin\a comisiilor 

reunite en unanimitate de voturi din partea consilierilor pezen(i. Nemaifiind discu\ii, se trece la exprimarea 
voturilor pentru proiectul de hotarare. 

Secretar: Voturi PENTRU 13 
Voturi IMPOTRIVA O 
Ab(ineri 0 

Domnul lone] Vasile : 0 singura men(iune la unul din dosare. Domnul Roncea Marian va trebui sa 
completeze dosarul, sa aduca o declara(ie din partea tatalui ca banii din extrasul de cont sunt destina\i 
pentru construirea casei sale. 
Primar: Consider ca este necesar sa facem o modificare la Regulamentul privind atribuirea loturilor 

pentru beneficiari ai Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte 
proprietate personalii. Vil rog ca membrii Comisiei de selec(ie a dosarelor sa facii o adresa Jn acest sens. Noi, 
Jn ultima perioadii, tot atribuim loturi de casa. Eu cred ca trebuie sa ~ti(i ca aceste loturi la un moment dat se 

· vor termina, iar cei care primesc aviz favorabil e posibil sa nu mai aiba lotnri. De ce? Pentru ca cei care au 
primit aviz favorabil acum ciiteva !uni Jnca nu au venit sa semneze contractul, motiv pentru care este necesara 
completarea regulametului prin men(ionarea ca,- de la momentul aprobarii cererii. solicitantul are la dispozi(ie 
30 de zile pentru a veni sil semneze contractul pentru ca-noi sa ~tim sigur ca a ihtrat Jn posesia lotului. Spre 
exemplu, in momentul de fa ta cred ca avem I 5 cereri aprobate, dar pii:na acum au venit doar 5 persoane sa 
semneze contractele. in mod normal are intil.ietate persoana care a ven it Jn 20 I 7, spre exemplu, dar, daca vine 
sa semneze contractul o persoana careia i-a fost aprobata cererea de curand. acesta din urma a intrat peste eel 
care a solicitat ~i i-a fost aprobata cererea mai devreme. De aceea consider ca este necesara completarea 
regulamentului. 

Domnul Moise Florea: Dar solicitantul sa fie notificat. 
Doamna Primar: Va fi notificat, dar, initial, trebuie sa completam regulamentul. In aceste 30 de zile nu 
putem sa aprobam o altil cerere pentru ca este posibil ca ultimul solicitant sa Ji ia locul celui caruia i s-a 
aprobat deja cererea, dar nu au trecut cele 30 de zile pentru semnarea contractuJui. 

Punctul nr. 6. Probleme curente. 
Cercrea domnului Chiru George privind acordare ajutor inmorm3ntare. 

Doamna Primar: Dupa cum a(i vazut Jn materialul de ~edin\a, Compartimentul Protectie sociala ~i 

Asisten(ii sociala i~i men(ine punctul de vedere, consideriind ca nu sunt indeplinite condi(iile de 

acordare previizute in Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgenta prevazute de Legea nr. 

416/2001 . 
Domnul Iancu Nicolae: Nu putem sa trecem peste punctul lor de vedere. Au tacut ancheta sociala In 

cuno~tin\ii de cauza. 

Se supune la vat cererea domnului Chiru George privind acordare ajutor Jnmormantare, fi ind respinsa 

cu majoritate de voturi. 

Doamna Primar: Se Jnscrie la cuvi\nt domnul consilier Stavre Constantin. 
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Domnul Stavre Constantin: Consider ca este necesar sa amplasam Inca o insulii de colectare selectiva 
in Catunu. Am viizut persoane care due sticle, borcane, dar trebuie sii se deplaseze destul de mult panii la o 
insuli'l ecologica. 

Doamna Primar: ~i nu se pot deplasa panii la cea mai apropiatii insulii ecologicii? La Catunu sunt 
amplasate 5 insule ecologice. 0 insula ecologica. a~a cum am giindit-o noi, costa doua mii ~i ceva de euro. 
Cele 20 de insule achizi\ionate sunt obligatorii conform contractului. Noi am incercat sa le amplasam fn a~a 
fel inciit sa riispundii nevoilor cetii\enilor. In mod n01mal ar trebui sii ne mai apleciim aten\ia asupra acestui 
subiect, dar propun sii o facem mai tarziu. Vii rog sii le spune(i cetii\enilor sii foloseascii momentan insulele 
ecologice existente cu promisiunea ca. Jn viitor, ne vom mai gandi in funqie ~i de bugetul de care dispunem. 

Domnul Stavre Constantin: Mai este problema gunoaielor la Ciitunu. fn zona fostei balastiere, 
incepiind cu casa Jui One!, pe partea stiingii, sunt o gramada de gunoaie, de sticla. 

Doamna Primar: Eu ma due Jn zona aceea. Am viizut. .Vii spun sincer, pentru mine aruncatul 
gunoaielor reprezinta o problemii. 

Domnul Gheorghe Petre: Nu avem camere de supraveghere. 

Doamna Primar: 0 sa le punem ~i pe astea ~i sa vedem rezultatele. Am obosit alergand du pa cei ce 

arunca gunoaie ~i, vii spun sincer, nu viid niciun rezultat. Alergi, le dai notificari, amenzi, degeaba.1n 

continuare unii oameni nu au niciun pie de bun simt, de educatie. Dar sa s\i\i ca ~i noi trebuie sii ne pregatim, 

sa dam ni~te amenzi. Sa dam 500 de lei o data, urmatoarea data Ji dam 10000 lei, sa vedem de unde Ji plate~te. 

Domnul Gheorghe Petre: Doamna Primar, dvs ati fost vreodatii peste linie la noi? 

Doamna Primar: Cum sa nu fiu domnule consilier? 

Domnul Gheorghe Petre:Ce-i acolo .... e dezastru. 

Domnul Nastasescu Dumitru : Pe strada Morii, la sfar~itul strazii, a disparut capacul de la caminul 

de gaze.Sunt foarte multi cop ii pe acea stradii, e pericol sii cada acolo. 

Doamna Primar: 0 sa facem o sesizare, dar am rugamintea sa-mi faceti ~i mie o poza a caminului de 

gaze, sa o ata~ez solicitarii. 

Domnul Gheorghe Petre:Doamna Primar, d\nd puneti limitatoarele de viteza? Tebuie puse urgent. 

Doamna Primar: Va rog sa face\i ni~te solicitiiri. ·Sa vedem unde le amplasiim. Aveam mai multe 

solicitari deciit relantisoare. Vii vedem cum le impart pentru ca nici bani pentru achizi\ionarea altora nu mai 

sunt. Ne vedem miiine la urmatoarea ~edin(a, la ora 16.30. 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, pre~edintele ~edintei multume~te celor prezen(i pentru 
participare ~i declarii ~edin\a lnchisii. 
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