ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BERCENI
CONSILIUL LOCAL
PROCESVERBAL
incheiat astiizi 22 august 2019 cu ocazia desfii~uriirii ~edin\ei ordinare a Consiliului Local Berceni

Consiliul local a fost convocat in ~edinta ordinara prin dispozitia Primarului comunei Berceni. inainte
sii inceapii lucriirile sedintei, se face prezen(a domnilor consilieri la ~edintii.
Din numiirul total de consilieri in functie- 15, sunt prezenti 14. Lipseste domnul consilier Bucur
Constantin.
Se declarii deschisii sedinta ordinarii a Consiliului Local Berceni din data de 22 august 2019.
Este supus aprobiirii proiectul ordinii de zi, dupa cum urmeazii:
1. PROJECT DE HOT ARARE privind incheierea unui acord intre CO MUNA BERCENl ~i SC
AP AZOL TRANS SRL Initiator : Primar
2. PROJECT DE HOTARARE privind modificarea ~i completarea HCL nr. 67/31.07.2018 privind
organizarea ~i sus\inerea financiara a unor manifestari culturale, artistice, sportive ~i educative
Ini\iator : Primar
3. PROJECT DE HOTARA.RE privind aprobarea Raportului asupra activitii\ii asistentilor personali ai
persoanelor incadrate in grad grav de handicap din comuna Berceni, pentru semestrul I/an 2019
Initiator : Primar
4. PROJECT DE HOT A.RA.RE privind aprobarea deplasiirii unei delegatii oficiale in Republica
Moldova, sat lzbi~te, raionul Criuleni in vederea semnarii "lntelegerii de cooperare" ~i identificiirii
domeniilor in vederea realiziirii unui plan de actiuni comune Initiator : Primar
5. PROJECT DE HOTARARE privind aprobarea
Structurii organizatorice (Organigrama) ~i a
Statului de func\ii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Berceni ~i a institu\iilor din
subordinea Consiliului Local Berceni prin care se stabilesc functia publica specifica de conducere de
secretar general al unitii\ii admininistrativ teritoriale ~i func\ia publicii de execu\ie de consilier
achizi(ii publice Initiator : Primar
6. PROJECT DE HOTARARE privind infiin\area Compartimentului Asistentii sociala in aparatul de
specialitate al Primarului comunei Berceni, aprobarea Regulamentului ~i a organigramei
Compartimentului de Asisten\ii socialii Ini\iator : Primar
7. PROJECT DE HOTARARE privind aprobare dosare in vederea atribuirii unui lot in suprafatii de
max. 500 mp pentru beneficiari ai Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinte proprietate personalii Initiator : Primar
8. PROJECT DE HOTARARE privind aprobare caiet de sarcini ~i realizare achizitie ,,inchiriere de
utilaje ~i de echipament de construc\ii ~i de lucrari publice cu operator" Initiator : Primar
9. PROBLEME CURENTE
Ordinea de zi este aprobata cu unanimitatea voturilor consilierilor prezen(i la
Se trece la prezentarea punctelor de pe ordinea de zi.

~edin(a

PUNCTUL NR. 1. PROJECT DE HOTARARE privind incheierea unui acord intre COMUNA
BERCENI ~i SC APAZOL TRANS SRL Ini\iator: Primar
Doamna Primar: Dupii cum am spus ~i in cadrul sedintei comiisiilor reunite, Acordul vizeazii TNTOCMIRE
PUZ: RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE ~I SCHIMBARE DESTINAJIE TEREN INTRAVILAN (6005
MP) DIN ,,ZONA UNITATI AGRICOLE" 1N "ZONA INSTITUJII SERVICII", STABILIRE REGLEMENTARI
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URBANISTICE ?I AMENAJARE ACCES (S stud=8414 MP), 1n comuna Berceni, sat. Berceni, judetul Prahova, DC
1571 str. Prof. Voicu Ion, nr. 658 B, DE 96, cu urmatoarele conditii: SC APAZOL TRANS SRL, prin reprezentant
Cematescu Gelu-Traian.
SC APAZOL TRANS SRL, reprezentata prin di Cematescu Gelu-Traian, se obliga:
- sa 1ntreprinda toate demersurile necesare 1ntocmii respectivului PUZ >i sa achite toate costurile legate de
intocmirea ?i depunerea documentatiilor respective;
- sa se ocupe de procedura de consulatare a publicului prin anuntarea persoanelor implicate, conform
prevederilor legii;
- sa 1ntocmeasca documentatiile cu propriul specialist >i sa le depuna la institutiile competente
Pre~edintele ~edin\ei arata ca punctul nr. I de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edinta
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezen\i.
Nemaifiind discu\ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotariire.
Secretar: Voturi PENTRU 14
Voturi IMPOTRIVA 0
Ab\ineri 0
PUNCTUL NR 2. PROIECT DE HOT ARA.RE privind modificarea ~i completarea HCL nr.
67/31.07.2018 privind organizarea ~i sus\inerea financiara a unor manifestari culturale, artistice,
sportive ~i educative Initiator : Primar
Pre~edintele ~edintei arata ca punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edinta
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea a 12 consilieri prezenti la ~edinta si au fost
inregistrate 2 ab\ineri din partea domnilor consilieri Bucur Adrian ~i Gheorghe Petre.
Nemaifiind discu\ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotariire.
Secretar: Voturi PENTRU 12
Voturi IMPOTRIVA 0
Ab\ineri 2
PUNCTUL NR. 3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Raportului asupra activita\ii
asistentilor personali ai persoanelor 1ncadrate 1n grad grav de handicap din comuna Berceni, pentru
semestrul I/an 2019 Initiator : Primar
Pre~edintele ~edin\ei arata ca punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edinta
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezenti.
Nemaifiind discu\ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotarare.
Secretar: Voturi PENTRU 14
Voturi IMPOTRIVA 0
Ab\ineri 0
PUNCTUL NR 4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea deplasarii unei delegatii oficiale
1n Republica Moldova, sat lzbi~te, raionul Criuleni in vederea semnarii "Intelegerii de cooperare" ~i
identificarii domeniilor in vederea realizarii unui plan de ac\iuni comune Initiator : Primar
Pre~edintele ~edin\ei 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 prezenti.
Nemaifiind discutii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotarare.
Secretar: Voturi PENTR U 14
Voturi IMPOTRIVAO
Ab\ineri 0
PUNCTUL NR. 5. PROIECT DE HOTi\RARE privind aprobarea
Structurii organizatorice
(Organigrama) ~i a Statului de func\ii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Berceni ~i a
institu\iilor din subordinea Consiliului Local Berceni prin care se stabilesc functia publica specifica de
conducere de secretar general al unitatii admininistrativ teritoriale ~i functia publica de executie de
consilier achizitii publice Initiator: Primar
Doamna Primar: Dupa cum am spus ~i in cadrul sedintei comisiilor reunite, aprobarea modificarii
Structurii organizatorice (Organigrarna) ~i a Statului de func(ii al aparatului de specialitate al
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Primarului comunei Berceni este motivata de modificarile aduse de OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ. In spe(a este vorba de stabilirea func(iei pub!ice specifice de conducere de
secretar general al unita\ii admininistrativ teritoriale ~i a funqiei publice de execu\ie de consilier
achizitii publice, noi avilnd doua persoane Jn cadrul aparatului de specialitate care au in atributiile
postului activitati de achizitie publica mai mult de 50% ~i, care urmare, denumirea func(iei de(inute va
fi de consilier achizi\ii publice.
Pre~edintele ~edin\ei arata ca punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edin\a
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezen(i.
Nemaifiind discutii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotiirare.
Secretar: Voturi PENTRU 14
Voturi IMPOTRIV A 0
Ab!ineri 0
PUNCTUL NR. 6. PROJECT DE HOTA1lARE privind infiintarea Compartimentului Asistenta
socia!a in aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, aprobarea Regulamentului ~i a
organigramei Compartimentului de Asistenta sociala Initiator : Primar
Pre~edintele ~edintei arata ca punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil 1n ~edin\a
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 14
Voturi IMPOTRIVA 0
Ab(ineri 0
• •
PUNCTUL NR. 7. PROJECT DE HOTARARE privind aprobare 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 personalii Initiator : Primar
Pre~edintele ~edin\ei arata ca punctul nr. I de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edin(a
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezen\i, fiind aprobate de catre
comisia de analiza 2 dosare ~i amfmate 5 dosare pentru o sedin\ii urmiitoare.
Nemaifiind discu\ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotiirare.
Secretar: Voturi PENTRU 14
Voturi 1MPOTRIVA 0
Ab\ineri 0
PUNCTUL NR. 8. PROJECT DE HOTARARE privind aprobare caiet de sarcini ~i realizare
achizi\ie ,,inchiriere de utilaje ~i de echipament de construc\ii ~i de lucriiri publice cu operator"
Initiator : Primar
Pre~edintele ~edin\ei arata ca punctul nr. 8 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edin\a
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea a 12 consilieri prezen(i la ~edin\a si au fost
inregistrate 2 ab(ineri din partea domnilor consilieri Bucur Adrian ~i Gheorghe Petre.
Nemaifiind discu\ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotiirare.
Secretar: Voturi PENTRU 12
Voturi iMPOTRIVA 0
Ab\ineri 2
PUNCTUL NR. 9. PROBLEME CURENTE
Consilier Moise Florea: Le vom discuta la urmiitoarea ~edin\a.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de z1, pre~edintele ~edin\ei multume~te celor prezen\i pentru
participare ~i declarii ~edinta 1nchisa.

Presedinte de sedintli,
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Secretar,
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