
 
R  O  M  Â  N  I  A 

JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI 

 
 

 

P R O C E S – V E R B A L 
 

Încheiat astăzi, miercuri - 31.05.2017, în timpul desfăşurării lucrărilor  

şedinţei ordinare a Consiliului local Berceni, la sediu  

 
 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) și (3) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiei Primarului comunei Berceni nr. 77/26.05.2017, Consiliul local al comunei 

Berceni a fost convocat în şedinţă ordinară în ziua de miercuri, 31.05.2017, orele 1400, la sediul său. 

În deschiderea lucrărilor şedinţei, secretarul U.A.T. Berceni, domnul Haiducu Gheorghe, după 

consultarea condicii de prezenţă, informează Consiliul că, la lucrările şedinţei ordinare, din cei 15 

consilieri în funcţie, sunt prezenți 14, lipsă fiind dl. consilier Nae Iulian Teofil.  

Înainte de se trece la prezentarea procesului verbal al ședinței anterioare, dl. președinte de ședință 

Alexandru Daniel, subliniind caracterul public al ședințelor Consiliului local, informează că la lucrările 

ședinței participă doamna Mirela Cainaru și doamna Sanda Foamete – locuitori ai comunei Berceni.  

În continuare, domnul consilier Alexandru Daniel, președintele de ședință, dă cuvântul secretarului 

U.A.T. Berceni pentru a prezenta procesul verbal al ședinței anterioare, desfășurată la data de 12.04.2017. 

Supus la vot, procesul verbal prezentat este aprobat cu unanimitate de voturi - 14 voturi „ pentru ”. 

Apoi, dl. președinte de ședință, având în vedere problemele propuse spre analiza Consiliului local, 

așa cum rezultă și din invitația trimisă de secretar, prezintă proiectul ordinii de zi al ședinței: 

1. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 

Public Bucureşti – Ilfov. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contul de încheiere a exercițiului bugetar al bugetului 

Consiliului local al comunei Berceni, Județul Ilfov, pe anul 2016. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației comunei Berceni pentru Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Euro-Apa.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 

2016 al SC SERVICII GOSPODĂRIE BERCENI SRL. 

5. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei comunei Berceni în Sistemul Național Electronic 

de plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului teren intravilan 

arabil în suprafață de 278,00 mp, care reprezintă drum de acces, situat în comuna Berceni, tarlaua 7, 

parcela 22/5/1, 22/5/2, Județul Ilfov, înscris în Cartea funciară nr. 64014 a localității Berceni, Județul 

Ilfov, având număr cadastral 64014, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 

proprietarul acestuia, respectiv Ilie Aurelian Trandafir, Iordan Ionuț Eduard, Iordan Roxana Elena, Neagu 

Victor, Neagu Cristina, Ilie Aurelian Trandafir, Ilie Ana Gabriela, Iordan Ionuț-Eduard, Iordan Roxana 

Elena. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilelor - teren 

intravilan arabil în suprafață de 210,00 mp, care reprezintă drum de acces, situat în comuna Berceni, 

Județul Ilfov, sola 23, parcelele 55/2/2/1, înscris în Cartea funciară nr. 63693 a localității Berceni, Județul 

Ilfov, având număr cadastral 63693, și teren intravilan arabil în suprafață de 874,00 mp, care reprezintă 



drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, sola 23, parcelele 55/2/2/1, înscris în Cartea 

funciară nr. 63694 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 63694, imobile ce fac 

obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestora, respectiv Iancu Alexandru și 

Iancu Niculae. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilelor - teren 

intravilan arabil în suprafață de 162,00 mp, care reprezintă drum de acces, situat în comuna Berceni, 

Județul Ilfov, sola 5, parcela 18/2/32, înscris în Cartea funciară nr. 63504 a localității Berceni, Județul 

Ilfov, având număr cadastral 63504, - teren intravilan arabil în suprafață de 152,00 mp, care reprezintă 

drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, sola 5, parcela 18/2/32, înscris în Cartea funciară 

nr. 63507 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 63507, - teren intravilan arabil în 

suprafață de 102,00 mp, care reprezintă drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, sola 5, 

parcela 18/2/32, înscris în Cartea funciară nr. 63510 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr 

cadastral 63510, imobile ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestora, 

respectiv Șișu Gheorghe. 

9. Rezolvarea unor probleme curente. 

 Înainte de supunerea la vot a proiectului ordinii de zi prezentat, dl. președinte de ședință Alexandru 

Daniel întreabă dacă mai sunt și alte propuneri de proiecte de hotărâre care să fie incluse pe ordinea de zi a 

ședinței.   

 Nefiind și alte propuneri, se supune la vot proiectul ordinii de zi al ședinței, consemnându-se 

aprobarea acestuia cu unanimitate de voturi - 14 voturi „ pentru ”. 
 

 Înainte de se trece dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, dl. primar face o 

scurtă informare cu privire la activitatea desfășurată, în baza contractului de asistență juridică încheiat cu 

Primăria comunei Berceni, de către d-na avocat Mariana Broșteanu,. Astfel, dl. primar precizează faptul 

că, în scurta perioadă care a trecut de la încheierea contractului, datorită colaborării eficiente între cele 

două părți semnatare, și mai ales datorită profesionalismului de care a dat dovadă d-na avocat Mariana 

Broșteanu, s-a reușit recuperarea unor debite restante foarte vechi care, totalizate, însumează peste 2 

milioane roni (20 miliarde lei vechi). 

 Dl. consilier Lupescu Constantin – precizează faptul că la încheierea contractului de asistență 

juridică prețul părea destul de mare însă, odată cu rezultatele înregistrate, se dovedește că alegerea a fost 

una bună, activitatea desfășurată de către d-na avocat dovedindu-se a fi una foarte eficientă.  
  

I. S-a trecut la primul punct al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov ”. 
 Se dă cuvântul d-lui Haiducu Gheorghe – secretar UAT Berceni, care prezintă raportul întocmit cu 

privire la inițierea proiectului de hotărâre. 

 În continuare, este prezentată expunerea de motive, întocmită de către dl. Primar, cu privire la 

Proiectul de hotărâre. 

 Dl. președinte de ședință, consilier Alexandru Daniel, face precizarea că, în conformitate cu 

prevederile art. 44 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de către 

Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Berceni, respectiv Comisia pentru programe de 

dezvoltare economico-finaciare, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ și Comisia pentru programe de administrație publică 

locală, juridică și disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor.  



 Apoi, în completarea celor prezentate de către dl. primar și secretarul UAT Berceni, dl. consilier 

Ene George spune că prin constituirea acestei Asociații, se dorește eliminarea problemelor legate de 

transportul public județean, precum și creerea cadrului legal de a trage la răspundere operatorii de 

transport public ce deservesc în mod defectos traseele județene; Deasemenea, spune dl. consilier Ene 

George, spune că „ beneficiarul final al unui transport public eficient este unitatea unde cetățeanul, 

utilizator al acestui transport, își desfășoară activitatea lucrativă, deoarece aceste unități contribuie prin 

impozite și taxe la finanțarea acestei activități ”. 

 Referitor la modalitatea de finanțare a Asociației, secretarul UAT Berceni precizează faptul că, 

prin proiectul de hotărâre analizat a fost propusă contribuția inițială a comunei Berceni la patrimoniul ADI 

pentru transport public București-Ilfov, urmând ca, ulterior, pentru asigurarea activităților de organizare, 

exploatare și gestionare, în condiții de legalitate și în interesul general al comunităților locale asociate, să 

fie stabilită și cotizația comunei Berceni pentru Asociație.   

 Cu privire la acest aspect, dl. consilier Ene George spune că este foarte posibil ca suma 

reprezentând cotizația pentru ADI pentru transport public București-Ilfov să fie stabilită în procente, în 

funcție de bugetul fiecărei localități asociate.  

Apoi, fiind supus la vot, Proiectul de hotărâre analizat, este aprobat cu 14 voturi „ pentru “ 

(unanimitate). 
 

II.  S-a trecut la punctul doi al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea contul de 

încheiere a exercițiului bugetar al bugetului Consiliului local al comunei Berceni, Județul Ilfov, pe anul 

2016.” 

 Se dă cuvântul d-nei Stoinea Georgeta – consilier-contabil în cadrul Compartimentului financiar-

contabil al Primăriei comunei Berceni, care prezintă raportul întocmit cu privire la inițierea proiectului de 

hotărâre. 

 În continuare, este prezentată expunerea de motive, întocmită de către dl. Primar, cu privire la 

Proiectul de hotărâre. 

 Dl. președinte de ședință, consilier Alexandru Daniel, face precizarea că, în conformitate cu 

prevederile art. 44 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de către Comisia 

de specialitate a Consiliului local al comunei Berceni pentru programe de dezvoltare economico-finaciare, 

buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 

servicii şi comerţ.  

Mai înainte ca proiectul de hotărâre să fie supus la vot, au fost consemnate următoarele: 

- dl. consilier Paraschiv Eugen – precizează faptul că, întreaga documentație cu privire la execuția 

bugetară aferentă anului 2016 este întocmită conform legii, însă își exprimă o nedumerire, respectiv, dl. 

consilier spune că nu înțelege de ce există și, cum se explică, capitolul „cauzele nerealizării obiectivelor ”, 

deoarece printre alte obiective nerealizate figurează și construirea Școlii primare nr. 2, obiectiv ai cărui 

indicatori tehnico-economici au fost aprobați în luna octombrie, proiectul în luna decembrie, „ și totuși nu 

se vede nimic ”;  

- dl. consilier Ene George – consideră că a fost o grabă prea mare în ceea ce privește demolarea 

școlii nr.2, deoarece s-a pierdut 1 an de zile, timp în care copiii au fost nevoiți să facă naveta la Școala 

nr.1; 

Deasemenea, dl. consilier Ene George își exprimă nedumerirea cu privire la faptul că încă nu au 

fost demarate lucrările de asfaltare pentru cei 4,5 km finanțați prin contractul de asociere încheiat cu, 

Consiliul Județean Ilfov;  

Răspunzând atât întrebărilor directe, cât și celor retorice, dl. primar precizează că toate obiectivele 

de investiție la care s-a făcut referire se află în procedura prevăzută de lege privind organizarea licitațiilor 



publice, întârzierile înregistrate datorându-se unor probleme de ordin tehnic constatate la proiectele de 

lucrări, respectiv ca urmare a numărului mare de clarificări solicitate după publicarea pe SEAP;     

Apoi, supus la vot, Proiectul de hotărâre analizat, este aprobat cu 14 voturi „ pentru “ 

(unanimitate). 
 

III. S-a trecut la punctul trei al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației 

comunei Berceni pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa.” 

 Se dă cuvântul d-nei Stoinea Georgeta – consilier-contabil în cadrul Compartimentului financiar-

contabil al Primăriei comunei Berceni, care prezintă raportul întocmit cu privire la inițierea proiectului de 

hotărâre. 

 În continuare, este prezentată expunerea de motive, întocmită de către dl. Primar, cu privire la 

Proiectul de hotărâre. 

 Dl. președinte de ședință, consilier Alexandru Daniel, face precizarea că, în conformitate cu 

prevederile art. 44 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de către Comisia 

de specialitate a Consiliului local al comunei Berceni pentru programe de dezvoltare economico-finaciare, 

buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 

servicii şi comerţ.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre analizat, este aprobat cu 14 voturi „ pentru “ (unanimitate). 
 

IV. S-a trecut la punctul patru al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului 

contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2016 al SC SERVICII GOSPODĂRIE BERCENI SRL.” 

 Se dă cuvântul d-nei Stoinea Georgeta – consilier-contabil în cadrul Compartimentului financiar-

contabil al Primăriei comunei Berceni, care prezintă raportul întocmit cu privire la inițierea proiectului de 

hotărâre. 

 În continuare, este prezentată expunerea de motive, întocmită de către dl. Primar, cu privire la 

Proiectul de hotărâre. 

 Dl. președinte de ședință, consilier Alexandru Daniel, face precizarea că, în conformitate cu 

prevederile art. 44 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de către Comisia 

de specialitate a Consiliului local al comunei Berceni pentru programe de dezvoltare economico-finaciare, 

buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 

servicii şi comerţ.  

Mai înainte ca proiectul de hotărâre să fie supus la vot, au fost consemnate următoarele: 

- dl. consilier Ene George – întreabă care sunt salariile pentru angajații de la SC SERVICII 

GOSPODĂRIE BERCENI SRL; 

- d-na Stoinea Georgeta – consilier-contabil Primăria comunei Berceni: toate salariile angajațiilor 

SC SERVICII GOSPODĂRIE BERCENI SRL, cu excepția administratorului și contabilului, se situează 

la nivelul salariului minim pe economie; 

- dl. primar Covrigea Gheorghe – prin activitatea desfășurată de angajații SC SERVICII 

GOSPODĂRIE BERCENI SRL sunt efectuate toate treburile, și curate și murdare, din localitate                 

( ridicarea cadavrelor animalelor moarte, repararea trotuarelor, întreținerea domeniului public, etc.); 

- dl. consilier Țîncă Marius – consideră că raportul de activitate prezentat de către administratorul 

SC SERVICII GOSPODĂRIE BERCENI SRL, are același conținut lună de lună, fiind practic un 

document de tip copy – paste; 

- dl. Dobre Mihai – administrator SC SERVICII GOSPODĂRIE BERCENI SRL: raportul pare a fi 

unul și același, însă trebuie avut în vedere faptul că activitățile desfășurate sunt, în principal, activități de 

întreținere a bunurilor publice, activități care la un moment devin „de rutină”, fapt care explică 

asemănarea rapoartelor de activitate; 



- dl. consilier Petre Mihai – activitatea prestată de SC SERVICII GOSPODĂRIE BERCENI SRL 

este arhicunoscută tuturor, drept care, spune dl. consilier, discuțiile purtate pe această temă nu au nicio 

finalitate; 

- doamna Sanda Foamete – locuitor comuna Berceni solicitând și primind aprobarea de a lua 

cuvântul spune că dorește să puncteze un număr de trei probleme, rerspectiv: 

a) cu precizarea că nu are mandat de reprezentare pentru asociația constituită în cartierul ” Mamina”, 

spune că în acest cartier ar fi nevoie de prestarea unor activități de curățenie, care ar putea fi desfășurate, 

contra cost, de către SC SERVICII GOSPODĂRIE BERCENI SRL, însă pentru aceasta ar fi necesară 

lansarea unor oferte de prețuri;  

b) propune a se avea în vedere stabilirea unui, sau chiar a unor puncte de colectare selectivă a gunoiului; 

c) apreciază faptul că s-a reușit reintroducerea liniei de transport public a R.A.T.B. –ului, spunând că acest 

lucru a condus și la scăderea prețului la bilete (revenirea la prețul de 2 lei/persoană) perceput de către 

D.L.S. - operatorul de transport public de persoane, care nu cu mult timp în urmă majorase prețul de la 2 

la 3 lei/persoană; în scurta perioadă de la reintroducerea liniei RATB  418, care deservește localitatea 

Berceni, s-a constatat, spune d-na Foamete, că cetățenii, în marea lor majoritate, preferă să aștepte 

autobuzul RATB în detrimentul microbuzelor DLS, aceasta și datorită faptului că, cel puțin deocamdată, 

orarul de funcționare este foarte bine respectat; deasemenea, se poate observa, spune d-na Foamete, că o 

parte dintre cetățeni au renunțat la autoturismele propietate personală, optând pentru utilizarea autobuzelor 

RATB, ceea ce conduce la relaxarea ușoară a traficului rutier; 

 - dl. primar Covrigea Gheorghe – pentru monitorizarea modului în care se desfășoară transportul 

public de călători pe linia RATB, a fost organizată activitatea de verificare și control a legitimațiilor de 

călătorie, ceea ce s-a dovedit a fi o inițiativă foarte bună, deoarece s-a constatat faptul că, în zilele de 

weekend, atunci când nu a fost control, călătorii nu au mai validat cardul de călătorie, drept pentru care 

vor fi organizate acțiuni de control și în aceste zile; persoanele care asigură această activitate de control 

sunt tot din cadrul SC SERVICII GOSPODĂRIE BERCENI SRL, spune dl. primar;  pentru eficientizarea 

transportului public de călători, dl. primar face apel la toți cei prezenți adresându-le rugămintea de a 

populariza pe rețelele de socializare utilitatea transportului asigurat cu autobuzele RATB, precum și 

obligativitatea de a valida cardul de călătorie de fiecare dată; dacă va decurge bine, se va încerca 

suplimentarea cu încă un autobuz pe linia 418;      

- doamna Mirela Cainaru – locuitor comuna Berceni – reverindu-se la activitatea de transport 

public de călători, spune că totul se desfășoară foarte bine, condițiile de călătorie îmbunătățindu-se 

considerabil odată cu introducerea liniei RATB 418; personal, spune d-na Cainaru, nu a văzut cazuri în 

care să se refuze validarea cardului de călătorie, sau discuții pe marginea acestui subiect; consideră că ar 

trebuie mai multe informații cu privire la prețul cartelelor de călătorie, locurile de unde pot fi 

achiziționate, reducerile acordate elevilor, studenților, pensionarilor, precum și orice alte informații 

considerate utile pentru desfășurarea unui transportului public eficient și civilizat; deasemnea, d-na 

Cainaru spune că ar fi necesară înființarea a încă o stație între Școala privată ” Kinder Star” și strada 

Macului, deoarece distanța dintre stațiile actuale este una considerabilă;  

  Apoi, supus la vot, Proiectul de hotărâre analizat, este aprobat cu 14 voturi „ pentru “ 

(unanimitate). 
 

V.  S-a trecut la punctul cinci al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei 

comunei Berceni în Sistemul Național Electronic de plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul 

bancar.” 

 Se dă cuvântul d-nei Stoinea Georgeta – consilier-contabil în cadrul Compartimentului financiar-

contabil al Primăriei comunei Berceni, care prezintă raportul întocmit cu privire la inițierea proiectului de 

hotărâre. 

 În continuare, este prezentată expunerea de motive, întocmită de către dl. Primar, cu privire la 

Proiectul de hotărâre. 

 Dl. președinte de ședință, consilier Alexandru Daniel, face precizarea că, în conformitate cu 

prevederile art. 44 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 



modificările și completările ulterioare, Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de către 

Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Berceni, respectiv Comisia pentru programe de 

dezvoltare economico-finaciare, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ și Comisia pentru programe de administrație publică 

locală, juridică și disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor.  

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre analizat, este aprobat cu 14 voturi „ pentru “ (unanimitate). 
 

VI. S-a trecut la punctul șase al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de 

către comuna Berceni, a imobilului teren intravilan arabil în suprafață de 278,00 mp, care reprezintă drum 

de acces, situat în comuna Berceni, tarlaua 7, parcela 22/5/1, 22/5/2, Județul Ilfov, înscris în Cartea 

funciară nr. 64014 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 64014, imobil ce face 

obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Ilie Aurelian Trandafir, 

Iordan Ionuț Eduard, Iordan Roxana Elena, Neagu Victor, Neagu Cristina, Ilie Aurelian Trandafir, Ilie 

Ana Gabriela, Iordan Ionuț-Eduard, Iordan Roxana Elena.” 

Înainte de a trece la prezentarea raportului de specialitate și a expunerii de motive cu privire la 

proiectul de hotărâre, dl. consilier Ene George propune a se lua o pauză, timp în care ar dori ca împreună 

cu dl. viceprimar să se deplaseze în teren unde să poată constata starea în care se află drumurile de acces 

care fac obiectul proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței. 

Dl. viceprimar, Alexandru Daniel, declinând propunerea d-lui consilier Ene George, spune că dacă 

avea suspiciuni cu privire la starea acestor drumuri de acces, ar fi trebuit să le verifice înainte de începerea 

ședinței, întreruperea lucrărilor ședinței în acest moment fiind inoportună; deasemenea, dl. viceprimar, 

care are și calitatea de președinte de ședință, îi reamintește d-lui consilier că ordinea de zi a ședinței a fost 

aprobată, fără nicio obiecție sau completare, cu unanimitate de voturi „ pentru ”. 

Dl. primar, inițiator al proiectelor de hotărâre pe marginea cărora au fost înregistrate aceste opinii, 

atât din dorința de a aplana orice discuție contradictorie, cât și la cererea majorității consilierilor prezenți, 

solicită retragerea de pe ordinea de zi a celor trei proiecte de hotărâre cu privire la dobândirea unor 

drumuri de acces, propunând ca acestea să fie reincluse pe ordinea de zi a unei ședințe viitoare, după ce în 

prealabil va fi reverificată starea drumurilor ce fac obiectul acestor proiecte de hotărâre. 

Supusă la vot, solicitarea d-lui primar este aprobată cu unanimitate de voturi 14 voturi „pentru”. 
 

VII. S-a trecut la următorul punct al ordinii de zi: „ Rezolvarea unor probleme curente ”. 
 

În cadrul acestui punct al ordinii de zi, într-o atmosferă de dezordine și nemulțumire generală 

înregistrată în rândul consilierilor locali, au fost consemnate următoarele: 
 

• domnul consilier Ene George – ridică problema Planului Urbanistic General care, spune dl. 

consilier, ar trebui să se regăsească printre prioritățile actuale; pentru realizarea acestuia dl. consilier spune 

că ar fi necesară și utilă o analiză serioasă, cu scopul de a se stabili zonele industriale, zonele de locuințe, 

zonele agro zootehnice, etc, toate acestea trebuind să țină seama de limita până la care localitatea poate 

oferi condiții de găzduire; 

• domnul primar Covrigea Gheorghe – realizarea Planului Urbanistic General reprezintă 

întradevăr una dintre prioritățile actuale, precizând că în perioada următoare va încerca demararea 

procedurilor necesare în vederea realizării acestui proiect; 

• domnul consilier Ene George – informează pe toți cei prezenți, că înainte de începerea lucrărilor 

prezentei ședințe, a depus la registratură un număr de două proiecte de hotărâre, respectiv: 

a) proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului local al comunei Berceni cu Consiliul Județean 

Ilfov în vederea realizării obiectivului de interes public Construire Grădiniță cu program prelungit în 

comuna Berceni, Județul Ilfov; 



b) proiect de hotărâre privind înregistrarea audi-video a ședințelor Consiliului local al comunei 

Berceni, Județul Ilfov; 

 În continuare, într-o altă ordine de idei, domnul consilier Ene George informează pe cei prezenți 

despre faptul că, împreună cu d-na Foamete Sanda, au purtat discuții cu reprezentați ai FCSB având ca 

temă prelungirea liniei de metrou de la Depoul Berceni până la Linia de centură; față de acestă problemă, 

reprezentanții FCSB (fără ca aceștia să fie nominalizați), au mainifestat un real interes, spune dl. consilier 

Ene George, aceasta în contextul în care FCSB dorește să construiască un complex sportiv în zona 

Centurii Berceni – București, respectiv la ARCOM; în paralel, FCSB s-a arătat foarte interesată de 

utilizarea bazei sportive din localitatea noastră, spune dl. consilier, fiind dispuși ca la schimb să se ocupe 

de întreținerea acestei baze sportive, atât a gazonului, cât și a clădirii aferente vestiarelor, spațiului de 

cantonament, etc; În acest sens dl. cons. Ene George îi propune d-lui primar să participe la o întâlnire cu 

cei de la FCSB la sediul acestora; 

 Dl. Primar Covrigea Gheorghe – aceste încercări ale FCSB au fost și în mandatul anterior, 

atunci când ocupa funcția de viceprimar, însă de fiecare dată s-a dovedit că acest club nu urmărește decât 

să obțină avantaje în detrimentul partenerului de discuție; de fiecare dată a oferit diverse variante de 

colaborare, care să-i confere un drept de administrare a bazei sportive a localității, dar de fiecare dată a 

declinat orice discuție în care trebuia să se stabilească un tarif ( în bani) de închiriere a bazei sportive. 

 Chiar și în aceste condiții, spune dl. primar, există disponibilitatea de a se discuta pe marginea 

acestui subiect, spunându-i d-lui consilier Ene George că îi așteaptă pe cei de la FCSB la discuții. 

 Dl. consilier Ene George – FCSB nu are nevoie de baza noastră sportivă, dar dacă se reușește 

aducerea acestei echipe în localitate, măcar și pentru antrenamente, ar fi benefic pentru localitate. 

 Dl. consilier Paraschiv Eugen – din informațiile sale, spune că Gheorghe Becali, patronul 

FCSB, este interesat și, după părerea sa, chiar poate realiza prelungirea liniei de metrou până la Centură; 

 D-na Foamete Sanda – precizează faptul că inițiativa discuțiilor cu FCSB a fost una de 

voluntariat, în același timp identificând și interesul celor de la BRD, al cărui sediu se află lângă ARCOM, 

alături de FCSB, pentru prelungirea liniei de metrou; Consideră o idee bună și, chiar necesară, găsirea 

unui punct de pornire a unor negocieri între Comuna Berceni și FCSB, interesul trebuind să existe de 

ambele părți. 

 Referindu-se la baza sportivă, dl. consilier Dragomir Tudor spune că niciun club mare nu va fi 

interesat decât în a-și proteja propriile terenuri prin susținerea antrenamentelor, mai ales pe vreme 

nefavorabilă, pe alte baze sportive, lucru urmărit în opinia sa și de cei de la FCSB. Același lucru l-a dorit 

în anii anteriori și Clubul Dinamo, atunci când la trimis pe Dănuț Lupu să solicite, contra unui preț 

derizoriu, aprobarea privind efectuarea antrenamentelor pe terenul cu gazon natural.  

  Apoi, într-o atmosferă de dezordine generală, în care toți cei prezenți doreau să vorbească în 

același timp și pe tonuri foarte înalte, culminând cu părăsirea sălii de ședință, la început a tuturor 

consilierilor PSD, și apoi și a celorlați, nemaiputând fi consemnate niciun fel de luare de cuvânt, dl. 

președinte de ședință, cons. Alexandru Daniel, declară lucrările ședinței suspendate, fără posibilitatea de a fi 

reluate. 
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