
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA BERCENI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 
incheiat astazi 19 septembrie 2019 cu ocazia desfii\iurarii ~edin\ei ordinare 

a Consiliului Local Berceni 

Consiliul local a fost convocat in ~edin\ii ordinara prin dispozitia Primarului comunei Berceni. inainte 
sa inceapa lucrarile sedin\ei, se face prezen\a domnilor consilieri la ~edinta. 

Din numarul total de consilieri in functie- 14, sunt prezenti 14. 
Se declara deschisa sedinta extraordinara cu convocare de indatii a Consiliului Local Berceni din 

data de 19 septembrie 2019. 
Este supus aprobiirii proiectul ordinii de zi, dupii cum urmeazii: 

1. PROJECT DE HOTARARE privind constatarea incetiirii de drept a mandatului de consilier local al 
domnului Bucur Constatntin, ca urmare a decesului ~i declararea ca vacant a locului de consilier local 
de\inut de acesta Ini\iator : Primar 

2. PROJECT DE HOTARARE privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 
31.12.2018 datorate bugetului local al comunei Berceni de catre persoane fizice sijuridice Initiator: 
Primar 

3. PROJECT DE HOTARARE privind aprobare "PUZ- EXTINDERE INTRA VILAN (S=5671 MP) 
~I MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE TEREN INTRA VILAN PENTRU ZONA 
MIXTA CAI DE COMUNICATII RUTIERE ~I DOT ARI AFERENTE ~I INSTITUTII ~I SERVICII 
~I ZONA LOCUINTE ~I DOTARI COMPLEMENTARE ~I REGLEMENTARE TEREN 
EXTRAVILAN (Sstud=l5219 MP)" - comuna Berceni, DJ 101D; com. Barciine~ti, sat. Ghighiu, nr. 
cad. 25101, 25293, 25294, 22007, tarla 31, parcelaA 578/84, tarla 31, parcelele A 578/40, A 578/41, 
De 567 Initiator: Primar 
Se solicitli suplimentarea ordinii de zi cu urmiitoarele 3 puncte: 

4. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea cuantumului pentru acordarea unui ajutor de urgenta, 
prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, doamnei Gheorghe Asprinca 
Initiator: Primar 

5. PROIECT DE HOTARARE privind emiterea Acordului de principiu pentru inchirierea imobilului -
constructie C2, situata in comuna Berceni, sat. Catunu, T 12, Cc 188, aflata in proprietatea privata a 
comunei Berceni Initiator: Primar 

6. PROIECT DE HOTARARE privind alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea sportivilor 
medaliati la competitia internationala "Balkan U13 Badminton Championship -Perushitsa 2019"~i 
stabilirea cuantumului premiilor acordate Initiator: Viceprimar 

Ordinea de zi in varianta suplimentatii este aprobata cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti la 
~edin\a. 

Se trece la prezentarea punctelor de pe ordinea de zi. 

PUNCTUL NR. 1 PROJECT DE HOTARARE privind constatarea !ncetarii de drept a mandatului de 
consilier local al domnului Bucur Constatntin, ca urmare a decesului ~i declararea ca vacant a locului 
de consilier local detinut de acesta Initiator : Primar 
Domnul consilier Gheorghe Petre: Vii rog sa piistram un moment de reculegere in memoria domnului 
consilier Bucur Constantin, care timp de 4 mandate a fost primarul acestei comune. 
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Pre~edintele ~edintei aratii cii punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil Jn ~edinta 
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezenti. 
Nemaifiind discutii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotiiriire. 
Secretar: Voturi PENTRU 14 

Voturi iMPOTRIV A 0 
Abtineri 0 

PUNCTUL NR. 2. PROJECT DE HOT A.RARE privind anularea accesoriilor Jn cazul obligatiilor 
bugetare restante la 31.12.20 l 8 datorate bugetului local al comunei Berceni de ciitre persoane fizice si 
juridice Initiator : Primar 
Domnul consilier Gheorghe Petre: Este o hotiiriire foarte bunii, dar ar trebui mediatizatii, oamenii 

trebuie sii ~tie de existenta acestor facilitiiti ~i in ce conditii se poate face aceastii anulare. 
Pre~edintele ~edin\ei aratii cii punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil Jn ~edin\a 

comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea domnilor consilieri prezenti la ~edin\ii. 
Nemaifiind discu\ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotiiriire. 
Secretar: Voturi PENTRU 14 

Voturi iMPOTRIV A 0 
Abtineri 0 

PUNCTUL NR. 3. PROJECT DE HOTARARE privind aprobare "PUZ - EXTINDERE 
INTRA VILAN (S=5671 MP) ~l MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE TEREN 
INTRA VILAN PENTRU ZONA MIXT A CAI DE CO MUNI CA TII RUTIERE ~I DOT ARI 
AFERENTE ~l INSTITUTII ~I SERVICII ~I ZONA LOCUINTE ~I DOTARI COMPLEMENTARE 
~I REGLEMENTARE TEREN EXTRAVILAN (Sstud=l5219 MP)" - comuna Berceni, DJ JOlD; 
com. Biirciine~ti, sat. Ghighiu, nr. cad. 25101, 25293, 25294, 22007, !aria 31, parcela A 578/84, tarla 
31, parcelele A 578/40, A 578/41, De 567 Ini\iator: Primar 
Pre~edintele ~edin\ei aratii cii punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil Jn ~edin\a 
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezenti la ~edinta. 
Nemaifiind discutii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotiiriire. 
Secretar: Voturi PENTRU 14 

Voturi IMPOTRIV A 0 
Ab\ineri 0 

PUNCTUL NR. 4. PROJECT DE HOTARARE privind stabilirea cuantumului pentru acordarea unui 
ajutor de urgenta, previizut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, doamnei Gheorghe 
Asprinca Initiator : Primar 
Pre~edintele ~edin\ei aratii ca punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil Jn ~edin\a 
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezenti la ~edin\ii. 
Nemaifiind discutii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotiiriire. 
Secretar: Voturi PENTRU 14 

Voturi IMPOTRIVA 0 
Ab\ineri 0 

PUNCTUL NR. 5. PROJECT DE HOTARARE privind emiterea Acordului de principiu pentru 
Jnchirierea imobilului - constructie C2, situatii Jn comuna Berceni, sat. Ciitunu, T 12, Cc 188, aflatii 
Jn proprietatea privatii a comunei Berceni Initiator : Primar 
Pre~edintele ~edin\ei aratii ca punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~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 14 

Voturi iMPOTRIV A 0 
Abtineri 0 

PUNCTUL NR. 6. PROJECT DE HOTARARE privind alocarea unor sume din bugetul local pentru 
premierea sportivilor medaliati la competitia intemationalii "Balkan Ul3 Badminton Championship -
Perushitsa 2019"~i stabilirea cuantumului premiilor acordate Initiator: Viceprimar 
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Pre~edintele ~edin\ei aratii ca punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil Jn ~edinta 
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezen\i la ~edinµ. 
Nemaifiind discu\ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotiiriire. 
Secretar: Voturi PENTRU 14 

Voturi IMPOTRIV A 0 
Ab\ineri 0 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, pre~edintele ~edin\ei multume~te celor prezen\i pentru 
participare ~i declarii ~edinta inchisii. 

Presedinte de sedinta, 
Petre &:tre ,,,,-- ) 

Y~-~ 
Intocmit, 
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