
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
COMUNA BERCENI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 

incheiat astazi 19 aprilie 2019, Jn saJ a de sedinte, cu ocazia desfii~uriirii ~edin(ei extraordinare 
a ConsiJiuJui local Berceni 

, ConsiliuJ local a fast convocat in ~edin\ii extraordinarii prin dispozitia Primarului comunei Berceni. 
lnainte sii Jnceapii lucriirile sedin\ei, se face prezen\a domnilor consilieri la ~edintii. 

Din numiirul total de consilieri Jn functie- 15, sunt prezenti 12, lipsii fiind domnul consilier Bucur 
Constantin, domnul Bucur Adrian ~i domnul Gheorghe Constantin. 

Se declara deschisii sedinta extraordinarii a Consiliului local Berceni din data de 19 aprilie 2019. 
Este supus aprobiirii proiectul ordinii de zi. dupii cum urmeaza: 

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri ?i cheltuieli al Comunei 
Berceni pe anul 2019 ?i estimari 2020-2022 
Initiator : Primar 

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Listei cu investitiile care se vor derula prin bugetul local 
pe anul 2019 Initiator: Primar 

3. PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2018 pentru 
lucrarile de investitii care se vor derula prin bugetul local de venituri ~i cheltuieli al Comunei Berceni 
pe anul 2019 Initiator : Primar 

4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Clubului Sportiv 
Comuna Berceni pe anul 2019 Initiator: Primar 

5. PROIECT DE HOTARARE privind indexarea ?i stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pe anul 2020 
Initiator: Primar 

Ordinea de zi este aprobatii cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti la ~edin\ii. 
Secretar: Supun spre aprobare procesele verbale ale ~edin(elor anterioare care nu au fast supuse spre 

aprobare ~i panii la data de 8 aprilie inclusiv. Dad\ mai ave(i de fiicut observa(ii asupra lor. vii rog. 
Procesele verbale 111 cauzii sunt aprobate cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezenti. 
Se trece la prezentarea punctelor de pe ordinea de zi. 

Punctul nr. I. PROJECT DE HOT.ii.RARE PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului 
local de venituri ~i cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2019 ~i estimari 2020-2022 Initiator : 
Primar 

Pre~edintele ~edin\ei arata ca punctul 1 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edinta 
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea consiJierilor prezen\i. Nemaifiind discu\ii, se 
trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotiirilre. 

Secretar: Voturi PENTRU 12 
Voturi JMPOTRJV A 0 
Abtineri 0 
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Punctul nr. 2 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Listei cu investitiile care se vor derula prin 
bugetul local pe anul 2019 Initiator: Primar 

Pre~edintele ~edin\ei arata ca punctul 2 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil !n 9edinta 
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor pezenti. Nemaifiind discu\ii, se 
trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotarare. 

Secretar: Voturi PENTRU 12 
Voturi lMPOTRIVA 0 
Ab\ineri 0 

Punctul nr. 3. PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2018 
pentru lucrarile de investitii care se vor derula prin bugetul local de venituri $i cheltuieli al Comunei 
Berceni pe anul 2019 Initiator: Primar 

Pre9edintele $edintei arata ca punctul 3 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 hotarare. 

Secretar: Voturi PENTRU 12 
Voturi lMPOTRIV A 0 
Ab(ineri 0 

Punctul nr. 4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al 

Clubului Sportiv Comuna Berceni pe anul 2019 Initiator: Primar 

Domnul Opri9an Ion: Exista diminuari fa(a de anul trecut? 

Doamna Primar: Da. Ca urmare a majorarilor salariale, pe anumite capitole exista diminuari. 

Domnul Stavre Constantin: Ar trebui sil. mai urce !n serie echipa de fotbal. Conteaza valoarea 

sportivilor 9i a celui care ii conduce. 

Domnul Iancu Nicolae: La fotbal ar trebui mai mult control. 

Doamna Primar: De ce nu vii implica\i? Asociatia Judeteanii de Fotbal ~i-a exprimat inten(ia !n scris 

de a face la Berceni un centru de selec(ie ~i antrenament pentru copii, daca vom avea infrastructura 

necesarii, complexul sportiv. Performan(a se face fncepand cu copiii. 

Pre9edintele ~edin\ei arata ca punctul 4 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil !n 9edin(a 
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor pezen(i. Nemaifiind discu(ii, se trece la 
exprimarea voturilor pentru proiectul de hotarare. 
Secretar: Voturi PENTRU 12 

Voturi lMPOTRIV A 0 
Abtineri 0 

Punctul nr. s'. PROJECT DE HOTARARE privind indexarea $i stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pe 
anul 2020 Initiator: Primar 

Pre~edintele ~edin(ei arata ca punctul 5 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in 9edinta comisiilor 
reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor pezen\i. Nemaifiind discutii, se trece la 
exprimarea voturilor pentru proiectul de hotarare. 

Secretar: Voturi PENTRU 12 
Voturi fMPOTRIV A 0 
Ab(ineri 0 

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