
 
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, marți - 27.07.2021,  
cu prilejul şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului local Berceni,  

desfășurată prin prezență fizică în sala de ședință a Primăriei comunei Berceni,  
situată în  Bulevardul 1 Mai, nr. 233, Județul Ilfov  

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), coroborate cu cele ale art. 134 alin. (4), 
alin. (5) lit. a1) și a2) și art. 135 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiei Primarului comunei Berceni nr. 159/26.07.2021, Consiliul local al comunei 
Berceni a fost convocat în şedinţă extraordinară de îndată, desfășurată prin prezență fizică în sala de 
ședință a Primăriei comunei Berceni, situată în  Bulevardul 1 Mai, nr. 233, Județul Ilfov, în ziua de 
marți, 27.07.2021, orele 1600. 

Secretarul general al comunei Berceni, domnul Haiducu Gheorghe, în urma verificării condicii 
de prezenţă, informează Consiliul că, la lucrările şedinţei extraordinare de îndată, dintr-un nunăr total 
de 15 consilieri în funcție, participă prin prezență fizică un număr de 11 consilieri, lipsă fiind d-nii 
cons. Pîrvu Alexandru, Șișu Valentin-Mihai, Ene George – C.O. și Manea Andreea-Florentina – C.O. 

Apoi, dl. Haiducu Gheorghe, secretar general al comunei Berceni, face cunoscut celor prezenți 
că la lucrările ședinței, participă, domnul Marinescu Ionel și d-na Marina Bogdan, ambii locuitori ai 
comunei Berceni. 

 
 

În continuare, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, dl. Covrigea Gheorghe, primarul comunei Berceni, Județul Ilfov, având în 
vedere problemele propuse spre analiza Consiliului local, așa cum rezultă și din invitația trimisă de 
secretarul general al comunei, prezintă proiectul ordinii de zi al ședinței: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. 

2. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția "Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. EURO APAVOL S.A"a terenurilor pentru 
construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestuia. 

3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a unui spațiu situat în incinta Clădirii 
multifuncționale  din str. Fabrica de mobilă nr. 1, comuna Berceni, Județul Ilfov, destinat desfășurării 
procesului instructiv – educativ a unui număr de 2 grupe cu program normal ( 1 grupă mijlocie și o 
grupă mare) – învățământ preșcolar de stat pentru anul școlar 2021 – 2022. 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor sociale, burse de studiu, burse de merit și 
performanță pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (gimnazial) din comuna 
Berceni, judeţul Ilfov, aferente semestrului II, an școlar 2020 – 2021. 

 

Supus la vot, proiectul ordinii de zi mai sus prezentat, a fost aprobată cu un numar de 11 voturi       
„ pentru ” (unanimitate).  

Este de precizat faptul că, toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței, sunt 
însoțite de avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Berceni. 

 
 



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

speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni; 

Nefiind consemnate luări de cuvânt pe marginea Proiectului de hotărâre, dl. președinte de 
ședință - cons. Petcu Viorel, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se consemnează 
adoptarea acestuia cu 11 voturi „pentru” (unanimitate). 

II.  S-a trecut la al doilea punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția 
"Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. EURO 
APAVOL S.A" a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestuia. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni. 
 Înainte ca Proiectul de hotărâre să fie supus la vot, au fost consemnate următoarele: 

- dl. cons. Petcu Viorel – adresându-se domnului Primar, întreabă care este stadiul proiectului 
privind investiția de apă și canal la nivelul localității noastre; 

- dl. primar – spune că pentru îndeplinirea condițiilor privind implementare proiectului de 
investiție de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC EURO APAVOL 
SA, este necesară completarea documentației cu Planul Urbanistic Zonal întocmit pentru localitatea 
noastră (referitor la drumurile situate în extravilanul localității), PUZ care în momentul de față este 
realizat, însă nu este eliberat de Consiliul Județean Ilfov pentru a putea fi supus aprobării finale de 
către Consiliul local al comunei Berceni. În acest sens, dl. primar precizează faptul că au fost trimise 
mai multe adrese prin care se solicită urgentarea transmiterii acestei documentații.    

Apoi, supus la vot  Proiectului de hotărâre analizat este aprobat cu 11 voturi „ pentru ” 
(unanimitate). 

III.  S-a trecut la următorul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind punerea la 
dispoziție a unui spațiu situat în incinta Clădirii multifuncționale  din str. Fabrica de mobilă nr. 1, 
comuna Berceni, Județul Ilfov, destinat desfășurării procesului instructiv – educativ a unui număr de 2 
grupe cu program normal ( 1 grupă mijlocie și o grupă mare) – învățământ preșcolar de stat pentru 
anul școlar 2021 – 2022. 

 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni. 
 Cu privire la Proiectul de hotărâre, au fost consemnate următoarele: 

- dl. cons. Dumitrescu Lucian – punerea la dispoziție a spațiului în care se dorește organizarea 
a două grupe de grădiniță, este absolut necesară în vederea obținerii acordului de funcționare de la 
organismul abilit în acest sens, respectiv de la ARACIP;   

- dl. primar – spune că, așa cum le-a comunicat și părinților a-i căror copii nu au putut fi 
înscriși datorită lipsei locurilor în cele trei grădinițe existente, din punct de vedere logistic se va face 
tot ceea ce este necesar pentru ca aceste grupe să poată funcționa; 

Apoi, supus la vot  Proiectului de hotărâre analizat este aprobat cu 11 voturi „ pentru ” 
(unanimitate). 

IV.  S-a trecut la următorul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea burselor 
sociale, burse de studiu, burse de merit și performanță pentru elevii din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat (gimnazial) din comuna Berceni, judeţul Ilfov, aferente semestrului II, an școlar 
2020 – 2021. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului 
local Berceni; 
 Nefiind consemnate luări de cuvânt pe marginea Proiectului de hotărâre, dl. președinte de 
ședință - cons. Petcu Viorel, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se consemnează 
adoptarea acestuia cu 11 voturi „pentru” (unanimitate). 

În continuare, după epuizarea celor patru puncte înscrise pe ordinea de zi a ședinței, au fost 
consemnate următoarele: 



- dl. cons. Petcu Viorel, adresându-se domnului Primar, întreabă care stadiul proiectelor de 
investiție depuse în vederea obținerii finanțări prin Compania Națională de Investiții (CNI); 

- dl. primar spune că pentru proiectele depuse se așteaptă, au mai fost necesare obținerea unor 
avize, urmate apoi de aprobarea investițiilor respective. 

În altă ordine de idei, dl. primar informează Consiliul local că au fost demarate lucrările de 
amenajare și asfaltare a străzilor din localitate conform proiectului aprobat. 

Apoi, secretarul general al comunei Berceni prezintă Consiliului local adresa înregistrată la 
Primăria comunei Berceni sub nr. 18438/23.07.2021 prin care S.C. FC METALOGLOBUS 
BUCUREȘTI solicită închirierea terenului central de fotbal (de iarbă) pentru efectuarea 
antrenamentelor și desfășurarea meciurilor oficiale de fotbal ale echipei care evoluează în liga a II-a. 

Referitor la această solicitare, dl. primar Covrigea Gheorghe spune că au fost purtate discuții 
cu reprezentanții echipei de fotbal cu privire la închirierea terenului de fotbal, însă o decizie, urmată de 
încheierea unui eventual contract, va fi luată după analizarea și aprobarea Consiliului local. 

Deasemenea, dl. primar spune că, s-a informat (a efectuat un studiu de piață) cu privire la 
prețurile percepute pentru închirierea unor terenuri de fotbal care prezintă condiții asemănătoare celui 
din localitatea noastră, iar în cazul în care se aprobă închirierea aceasta se va face la un preț maximal.    

 
  Apoi, problemele înscrise pe ordinea de zi fiind epuizate, dl. președinte de ședință, cons. Petcu 
Viorel, declară şedinţa închisă. 

 
  
 
 
 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          Secretar General al comunei Berceni, 
                  Cons. Petcu Viorel                                Haiducu Gheorghe 
 
 
 
 
 
 
           
        Comuna Berceni 
         27.07.2021 
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