
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
COMUNA BERCENI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCESVERBAL 
incheiat astazi 18 iulie 2019 cu ocazia desfii~urarii ~edintei ordinare a Consiliului Local Berceni 

Consiliul local a fost convocat in ~edin\ii ordinarii prin dispozitia Primarului comunei Berceni. lnainte 
sa inceapa lucrarile sedin\ei, se face prezenta domnilor consilieri la ~edintii. 

Din numiirul total de consilieri in functie- 15, sunt prezenti 13.Lipsesc domnii consilieri Panait 
Constantin ~i Bucur Constantin, absent motivat. 

Se declara deschisa sedinta ordinarii a Consiliului Local Berceni din data de 18 iulie 2019. 
Se solicitii suplimentarea ordinii de zi cu un punct, respectiv PROIECT DE HOTARARE privind 
aprobare caiet de sarcini pentru atribuirea contractului de achizi\ie publicii care are ca obiect execu\ia 
lucrarilor de constructii aferente obiectivului de investi\ii "CONSTRUJRE GRADJNJTA Sp+P+lE 
CU PROGRAM PRELUNGJT" in satul Berceni, comuna Berceni, jude(ul Prahova ~i realizare 
achizi\ie Initiator: Primar 
Suplimentarea ordinii de zi este aprobatii in unanimitate de ciitre domnii consilieri prezen\i la ~edintii. 
Se supune la vat ordinea de zi, in varianta suplimentatii, respectiv: 

1. PROJECT DE HOTARARE privind ini\ierea procedurii de inchiriere prin atribuire directii sau 
licitatie a paji~tilor din proprietatea privata sau publica a comunei Berceni ramase nelnchiriate in urma 
licita\iei desfiisurate in data de 03.04.20 l 9 Initiator : Primar 

2. PROJECT DE HOT ARARE privind constituirea Comisiei de analizii a cererilor privind inchirierea 
prin atribuire directii sau licita\ie a paji~tilor din proprietatea privata sau publicii a comunei Berceni 
ramase neinchiriate in urma licita\iei desfiisurate in data de 03.04.2019, aprobarea calendarului de 
desfiisurare a procedurii de inchiriere, fixare taxa de 1nchiriere si taxe speciale Initiator : Primar 

3. PROIECT DE HOTARARE privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3729/11.08.2005 
1ncheiat intre Consiliul _Lo~al Berceni ~i SC Tam Construct SRL Initiator : Primar 

4. PROJECT DE HOTARARE privind aprobarea participiirii doamnei Cosmina Ramona Pandele, 
Primar al comunei Berceni, la cursul "Comunicare in institutiile publice" Initiator: Viceprimar 

5. PROJECT DE HOTARARE privind aprobarea participiirii domnului Panait Contantin, Viceprimar 
al comunei Berceni, la cursul "Codul administrativ" Initiator : Primar 

6. PROJECT DE HOTARARE privind revocarea HCL Berceni nr. 38116.05.2019 privind aprobarea 
contractiirii serviciilor de capturare, transport ~i gestionare a cainilor fiirii stiipan de pe domeniul public 
al comunei Berceni, jud. Prahova Ini\iator : Primar 

7. PROJECT DE HOTARARE privind aprobare caiet de sarcini pentru atribuirea contractului de 
achizi\ie publicii care are ca obiect execu\ia lucriirilor de constructii aferente obiectivului de investitii 
"CONSTRUJRE GRADINITA Sp+P+lE CU PROGRAM PRELUNGIT" in satul Berceni, 
comuna Berceni, judetul Prahova ~i realizare achizi\ie Ini\iator : Primar 

8. PROBLEME CURENTE Adresa REINSOL MANAGEMENT IPURL(lichidator judiciar al 
debitorului POL YNAFT SRL) 
Ordinea de zi este aprobatii cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti la ~edin\ii. 
Se trece la prezentarea punctelor de pe ordinea de zi. 

PUNCTUL NR. 1. PROJECT DE HOTARARE privind ini\ierea procedurii de inchiriere prin 
atribuire directii sau licita\ie a paji~tilor din proprietatea privatii sau publica a comunei Berceni riimase 
nelnchiriate 1n urma licita\iei desfiisurate in data de 03.04.20 l 9 Initiator : Primar 
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Pre~edintele ~edin\ei arata ca punctul nr. I de pe ordinea de zi a prirnit aviz favorabil in ~edin(li\ 
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezenti. 

Nemaifiind discutii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotarare. 
Secretar: Voturi PENTRU 13 

Voturi IMPOTRIV A 0 
Abtineri 0 

PUNCTUL NR. 2. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea Comisiei de analiza a cererilor 
privind inchirierea prin atribuire directa sau licita\ie a paji~tilor din proprietatea privata sau publicii a 
comunei Berceni ramase neinchiriate in urma licita\iei desfiisurate 1n data de 03.04.2019, aprobarea 
calendarului de desfiisurare a procedurii de inchiriere, fixare taxa de inchiriere si taxe speciale lni\iator : 
Primar 

Pre~edintele ~edin\ei arata ca punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a prirnit aviz favorabil in ~edin\a 
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezen\i, fiind propu~i ca membri in 
Comisia de de analiza a cererilor privind inchirierea prin atribuire directa sau licitatie a paji~tilor din 
proprietatea privata sau publicii a comunei Berceni din partea Consiliului Local urmatorii consilieri: Morteci 
Bogdan - ( consilier local) -membru 

Moise Florea - ( consilier local) -membru 
Petre Petre - ( consilier local) -membru 
Iancu Nicolae - ( consilier local) -membru supleant 
Oprisan Ion - ( consilier local) -membru sup leant 
Bucur Adrian ( consilier local) -membru sup leant 

iar in Comisia de solu\ionare a contestatiilor urmatorii consilieri: 
Miu Nistor Nicoleta - ( consilier local) -membru 
Draghici Alexandru ( consilier local) -membru 
Gheorghe Petre ( consilier local) -membru 
Ione! Vasile (consilier local) - membru supleant 
Nastasescu Dumitru ( consilier local) - membru sup leant 
Coles Petrus ( consilier local) - membru sup leant 
Nemaifiind discutii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotarare. 
Secretar: Voturi PENTRU 13 

Voturi IMPOTRIV A O 
Ab\ineri 0 

PUNCTUL NR. 3. PROIECT DE HOTARARE privind rezilierea contractului de concesiune nr. 
3729/11.08.2005 incheiat intre Consiliul Local Berceni ~i SC Tam Construct SRL Initiator: Primar 

Pre~edintele ~edin\ei arata ca punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edin\a 
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea domnilor consilieri prezen\i la ~edin\a. 

Nemaifiind discu\ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotariire. 
Secretar: Voturi PENTRU 13 

Voturi IMPOTRIV A 0 
Abtineri 0 

PUNCTUL NR. 4. PROJECT DE HOTARARE privind aprobarea participarii doamnei Cosmina 
Ramona Pandele, Primar al comunei Berceni, la cursul "Comunicare in institu\iile publice" 
Initiator : Viceprimar 
Pre~edintele ~edintei arata ca punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edin\a 

comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezen\i la ~edinta. 
Nemaifiind discu\ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotarare. 
Secretar: Voturi PENTRU 13 

Voturi IMPOTRIV A 0 
Ab\ineri 0 _ _ 

PUNCTUL NR. 5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea participarii domnului Panait 
Contantin, Viceprimar al comunei Berceni, la cursul "Codul administrativ" Initiator : Primar 
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Pre~edintele ~edin\ei aratii cii punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil 1n ~edin\a 
comisiilor reunite cu unan1rnitate de voturi din partea consilierilor prezen\i la ~edin\ii. 
Nemaifiind discu\ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotiiriire. 
Secretar; Voturi PENTRU 13 

Voturi IMPOTRIV A 0 
Ab\ineri 0 

PUNCTUL NR. 6. PROJECT DE HOTARARE privind revocarea HCL Berceni nr. 38/16.05.2019 
privind aprobarea contractarii serviciilor de capturare, transport ~i gestionare a ciiinilor f'arii stiipiin de 
pe domeniul public al comunei Berceni, jud. Prahova Ini\iator ; Primar 
Pre~edintele ~edin\ei aratii cii punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a prirnit aviz favorabil fn ~edin\a 
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezen\i la ~edin\ii. 
Nemaifiind discu\ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotiiriire. 
Secretar: Voturi PENTRU 13 

Voturi IMPOTRIV A 0 
Ab\ineri 0 

PUNCTUL NR. 7. PROJECT DE HOTARARE privind aprobare caiet de sarcini pentru atribuirea 
contractului de achizi\ie publicii care are ca obiect executia lucriirilor de constructii aferente 
obiectivului de investt\11 "CONSTRUIRE GRADINITA Sp+P+lE CU PROGRAM 
PRELUNGIT" in satul Berceni, comuna Berceni, judetul Prahova ~i realizare achizi\ie Initiator ; 
Primar 

Pre~edintele ~edin\ei aratii cii punctul nr. 7 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil ln ~edinta 
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezenti la ~edin\ii. 
Nemaifiind discu\ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotiiriire. 
Secretar; Voturi PENTRU 13 

Voturi IMPOTRN A 0 
Ab\ineri 0 

Se trece la discutarea pct. 8 de pe ordinea de zi; PROBLEME CURENTE Adresa REINSOL 
MANAGEMENT IPURL (lichidator judiciar al debitorului POL YNAFT SRL) 
Doamna Primar: Doresc sii vii supun aten\iei solicitarea lichidatorului judiciar al Polynaft SRL, 

societate aflatii in satul Ciitunu. in momentul actual, aceasta se aflii in faliment, lichidatorul judiciar fiind 
REINSOL MANAGEMENT IPURL. Cliidirile Polynaft se aflii pe terenul proprietate a comunei, terenul fiind 
concesionat acestei societii\i care a pliitit toatii redeven\a ln avans. Polynaft fiind in faliment, lichidatorul 
judiciar a solicitat cesionarea drepturilor si obligatiilor aferente contractelor de concesiune nr. 9724/2007 si 
nr. 4635/2011 catre cei care vor achizitina bunurile scoase la licitatie. 

Verbal, eu i-arn transmis reprezentantului lichidatorului judiciar ~i cred cii sunte\i in asentimentul meu 
cii interesul nostru este sii vinii un alt investitor ~i sii continue activitatea, dar, din punct de vedere legal, nu 
cred cii este posibilii aceastii cesionare. intr-adeviir, redeven\a a fost pliititii in avans, dar contractul de 
concesiune cuprinde un anumit obiect de activitate. Poten\ialul adjudecatar al activelor debitoarei Polynaft 
SRL va putea beneficia de concesionarea directii, fiirii licitatie a terenului, acest aspect fiind transmis deja 
ciitre lichidatorul judiciar, dar dorim semnarea unui contract nou cu societatea care va prelua Polynaft, cu 
drepturi ~i obliga(ii, cu obiect de activitate care sii fie acceptat ~i de autoritii\ile administra\iei publice locale. 
Nu putem sii fim de acord dacii cineva vine sii fabrice acolo altceva decat ceea ce presupunea contractul de 
concesiune aflta in vigoare. Reprezentantul lichidatorului fost deranjat de riispunsul nostru ~i chiar ne-a 
amenintat cii vom ajunge in instan\ii, mai ales cii redeven\a a fost pliititii in avans si ei trebuie sa recupereze de 
la cineva acesti bani. I-am riispuns cii nu este vina noastrii cii S.C. Polynaft SRL se aflii in falirnent ~i ~i-a 

pliitit redeven\a ln avans, a fost o decizie asumata si o plata legala conform contractului care le-a permis sa 
ineveteasca pe terenul comunei noastre. 

Domnul consilier Gheorghe Petre; Doamna primar, se vede situa\ia de fapt, unde ~i lncotro se 
indreaptii lichidatorul, cine va veni, dacii va veni un alt investitor atunci vom analiza situa(ia. De unde putem 
sii ~tim cine va prelua active le de acolo? Ciind vom ~tii, vom putea analiza situa\ia de acolo. 
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Doamna Primar: In propunerea de raspuns vom incerca sa fim expliciti in ceea ce priveste pozitia 

consiliului local. Este de neinteles · . : t:e doreste lichidatorul de la noi, de la comuna Berceni, am explicat 
foarte clar ca se poate incheia un contract cu atribuire directa in cazul in care vor vinde cladirile, societatea 
care le va prelua poate beneficia de concesiune directa, fara licitatie, conform legislatiei in vigoare.O:omnul 

care reprezinta societatea lichidatoare mi s-a parut mai degraba in cautare de vinovati pentru situatia in care se 
regaseste Polynaft -ul, chiar m-a amenintat ca o sa vedem noi, ca nu putem sa refuzam popunerile lui. I-am 
explicat ca parerea mea este sa va consultam sis a respectam legea dar I-am asigurat de toata sustinerea 
noastra pentru identificarea unei solutii care sa permita predarea acestei inevestitii si continuarea activitatii, 

daca va fi posibil. I am explica si ca din cunostiintele mele cesionarul nu are dreptul sa subconcesioneze insa 
trebuie sa consultam contractual si avocatul, lucru pe care ii facem acum.Si dupa cum vedeti, punctul de 
vedere al avocatului este acerlasi cu presupunea mea de la acel moment, chiar in contract se specifica clar ca 
transferul drepturilor izvorate din contractele de concesiune este prohibita expres prin prevederile art.11 pct. 5 din 

contractual de concesiune nr 4635/2011 concret, concesionorul nu poate trans/era tertilor drepturile dobiindite prin 
contractul de concesiune ?i prin art. 13 din contractul de concesiune nr, 9724/2007, cesionarul nu are dreptu/ sii 
subcancesioneze terenul sou sii cesioneze dreptul de concesiune unui tert. 

Domnul consilier Gheorghe Petre:Adica, daca 11 lnchiriaza, nu are dreptul de a-l sublnchiria.Este 
corect!A licitat un ivestitor, daca vine altul, trebuie sa fie alt contract 

Doamna Primar: In concluzie, va rog sa va exprimati prin vot dacii sunte\i de acord cu faptul ca 
suntem interesa!i sa vina un alt investitor cu care sa se semneze un alt contract de concesiune directa pentru 

teren, sa fim informati referitor la domeniul de activitate. Cine este de acord cu acest punct de vedere ? 
Consilierii locali, cu unanimitatea voturilor celor prezen!i, sustin punctul de vedere exprimat mai sus. 

Secretar: Voturi PENTRU 13 
Voturi iMPOTRIV A 0 
Ab!ineri 0 

De asemenea solicitarea de cesionare a drepturilor si obligatiilor aferente contractelor de concesiune 
nr. 9724/2007 si Iir. 4635/2011 o consideram nelegalii, conform punctului de vedere al juristului nostru 
precum si a materialelor prezentate astazi. Cine este de acord cu acest punct de vedere ? 

Consilierii locali, cu unanimitatea voturilor celor prezen!i, sus\in punctul de vedere exprimat mai sus. 
Secretar: Voturi PENTRU 13 

Voturi IMPOTRIV A 0 
Ab\ineri 0 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea 
participare ~i declarii ~edin!a lnchisa. 

Presedinte de sedintii, 
Petre Petre 

q~ 

de z1, pre~edintele ~edin\ei mul\ume~te celor prezen\i pentru 
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lntocmit, 
Secretar, 

Stu pa 


