
 
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 - 28.04.2021, 
cu prilejul şedinţei ordinare 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. (1) lit. a) 
, 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. 68/23.04.2021, Consiliul local al comunei 
Berceni a fost convocat în şedinţă ordinară, desfășurată prin prezență fizică în sala de ședință a Primăriei 
comunei Berceni, situată în  Bulevardul 1 Mai, nr. 233, Județul Ilfov, în ziua de miercuri, 28.04.2021, 
orele 1700. 

Secretarul general al comunei Berceni, domnul Haiducu Gheorghe, în urma verificării condicii de 
prezenţă, informează Consiliul că, la lucrările şedinţei ordinare, dintr-un nunăr total de 15 consilieri în 
funcție, participă prin prezență fizică un număr de 15 consilieri. 

În continuare, sunt supuse aprobării procesele – verbale ale ședinței anterioare, respectiv al ședinței 
ordinare din data de 11.03.2021 și al ședinței extraordinare de îndată din data de 24.04.2021. 

Supuse la vot, cele două procese - verbale sunt aprobate cu 15 voturi “ pentru ” (unanimitate). 
 

Apoi, 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 deblocarea și utilizarea excedentului bugetului local al comunei 
Berceni constituit la finele anului 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Berceni, Județul Ilfov pe anul 
2021.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului activitatii finantate integral sau partial din 
venituri proprii – sursa E -  a Scolii Gimnaziale nr.1 Berceni, Judetul Ilfov (Gradinita cu program 
prelungit nr.1, Gradinita cu program prelungit nr. 2 si Gradinita cu program prelungit nr. 3) pe anul 2021 .  

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului de salarizare al funcţionarilor publici şi 
personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Berceni cu luna MAI 2021. 

5. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de membru a comunelor Snagov, județul Ilfov și 
Bărbulești, județul Ialomița din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan arabil în suprafață de 3.103 mp, care reprezintă drum de acces, situat în comuna Berceni, 
Județul Ilfov, tarlaua 5, parcela 18/5/24,25,26,27 – lot 37, întabulat în Cartea funciară nr. 69069 a 
localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 69069, imobil ce face obiectul renunțării la 
dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv SOCIETATEA VER INTERMED SRL. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan arabil în suprafață de 1580 mp, care reprezintă drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul 
Ilfov, tarlaua 2, parcela 8/1/21 – lot 19, întabulat în Cartea funciară nr. 64191 a localității Berceni, Județul 



Ilfov, având număr cadastral 64191, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 
proprietarul acestuia, respectiv Baicu Ion. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan arabil în suprafață de 1317 mp, care reprezintă drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul 
Ilfov, tarlaua 4, parcelele 15/2/2, 15/2/3 – lot 21, întabulat în Cartea funciară nr. 64862 a localității 
Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 64862, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de 
proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Andrei Ionica și Săndulea Floarea. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan arabil în suprafață de 1249 mp, care reprezintă drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul 
Ilfov, tarlaua 8, parcela 23/15 - lot 4, întabulat în Cartea funciară nr. 51458 a localității Berceni, Județul 
Ilfov, având număr cadastral 51458, și a imobilului - teren intravilan arabil în suprafață de 65 mp, care 
reprezintă drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 8, parcela 23/15 - lot 8, întabulat 
în Cartea funciară nr. 64882 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 64882, imobile ce 
fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestora, respectiv Iordan Ionuț -
Eduard și Iordan Roxana Elena. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan arabil  situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 5, parcela 18/2/23,  lot 1 - în suprafață de 
104,00 mp, având număr cadastral 64903, întabulat în Cartea funciară nr. 64903 a localității Berceni, lot 4 
- în suprafață de 145,00 mp, având număr cadastral 64906, întabulat în Cartea funciară nr. 64906 a 
localității Berceni, lot 7 - în suprafață de 146,00 mp, având număr cadastral 64909, întabulat în Cartea 
funciară nr. 64909 a localității Berceni, lot 9 - în suprafață de 65,00 mp, având număr cadastral 64911, 
întabulat în Cartea funciară nr. 64911 a localității Berceni, cu destinația de Drum Acces, imobile ce fac 
obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestora, respectiv Gheorghe Florea și 
Gheorghe Ana. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan arabil  situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 5, parcela 18/2/23,  lot 1 - în suprafață de 
104,00 mp, având număr cadastral 64891, întabulat în Cartea funciară nr. 64891 a localității Berceni, lot 4 
- în suprafață de 146,00 mp, având număr cadastral 64894, întabulat în Cartea funciară nr. 64894 a 
localității Berceni, lot 7 - în suprafață de 146,00 mp, având număr cadastral 64897, întabulat în Cartea 
funciară nr. 64897 a localității Berceni, lot 9 - în suprafață de 65,00 mp, având număr cadastral 64899, 
întabulat în Cartea funciară nr. 64899 a localității Berceni, cu destinația de Drum Acces, imobile ce fac 
obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestora, respectiv Gheorghe Florea și 
Gheorghe Ana. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 12, parcela 32/1/14,  lot 20 - în suprafață 
de 1647,00 mp, având număr cadastral 64958, întabulat în Cartea funciară nr. 64958 a localității Berceni, 
cu destinația de Drum Acces, imobil ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 
proprietarul acestuia, respectiv Ghenu Gherghina, Vasile Angelica, Alexandru Tudor-Marian, Ghenu 
Marian-Gigel, Ghenu Iulian. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan arabil în suprafață de 1641 mp, care reprezintă drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul 
Ilfov, tarlaua 12, parcela 32/1/10 - lot 20, întabulat în Cartea funciară nr. 64938 a localității Berceni, 
Județul Ilfov, având număr cadastral 64938, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de 
către proprietarul acestora, respectiv Lucan George-Costel, Ciobanu Gheorghe, Lucan Ermina. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren în 
suprafață de 2830 mp, cu destinația drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 2, 
parcela 8/1/25 - lot 2/2, întabulat în Cartea funciară nr. 55406 (nr. CF vechi 3134) a localității Berceni, 



Județul Ilfov, având număr cadastral 55406 (nr. cadastral vechi 1567/2/2), imobil ce face obiectul 
renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestora, respectiv Dragomir Florica, Gîrleanu 
Alin, Gîrleanu Alexandra-Crsitina, Sava Victoria, Sava Alexandru-Eugen. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan arabil, în suprafață de 2954 mp, cu destinația drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul 
Ilfov, tarlaua 12, parcela 32/1/33 - lot 11, întabulat în Cartea funciară nr. 62708 a localității Berceni, 
Județul Ilfov, având număr cadastral 62708, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de 
către proprietarul acestora, respectiv Enache Mirela și Enache Ionuț. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC TELLURIS 
PROIECT SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile) CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI 
PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN SI  UTILITATI, amplasat in Judetul 
Ilfov, comuna Berceni, De 9, tarla 5, parcela  18/1/47, 18/1/48, 18/1/49, 18/1/50, 18/1/51, nr. Cadastralal 
68029, suprafata  totala de 24.718mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ –  CROITORU MARIA, 
ZAMFIR DUMITRA, VOINEA GHEORGHE, VOINEA MARIA, POPESCU FLOREA, MIHAI 
DUMITRA, CIOBANU MIHAELA, ICHIM GEORGETA, MANEA NICOLAE JENEl, ILIE NELA 
IOANA, reprezentati de SIMION MARINELA. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO 
ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): ANSAMBLU 
LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE 
CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD 
UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, strada Marasesti, De 40, tarla 16, parcela  
41/1/12, 41/1/13, nr. Cadastralal 67917, suprafata  totala de 15.001mp, beneficiarii investitiei si 
finantatorii  PUZ – DOICARU DAN, DOICARU PETRICA ALINA, GRUMEZESCU MARIAN IONEL, 
GRUMEZESCU FLORENTINA SI CROITORU IORGU.   

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC AMA ARH 
URB CONCEPT SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): LOTIZARE IN VEDEREA 
CONSTRUIRII UNOR LOCUINTE INDIVIDUALE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI 
amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, De 12, tarla 4, parcela  15/1/10, 15/1/11, nr. Cadastrala 68433, 
suprafata  totala de 9.862mp, beneficiarii investitiei si finantatorii PUZ – S.C. VERTICAL IMOB S.R.L. 
si S.C. GEONIK TRADE S.R.L.  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN 
ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI 
PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, amplasat in 
Judetul Ilfov, comuna Berceni, de 119/4, tarla 39, parcela  119/3/13, 119/3/14, nr. Cadastralal 55485, 
57144, suprafata  totala de 17.758mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ – TABACUTU MIHAIL 
si TABACUTU ANDREEA ELENA.  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN 
ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile) CONSTRUIRE 
ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII 
SI  UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, strada Marasesti (Ds 1506), Str. Campului 
(Ds 1625), tarla 33, parcela  1606/2, 1607/1, 1607/2, nr. Cadastralal 66079, suprafata  totala de 10.519mp, 
beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ –  TUDOR ION, TUDOR LEANA, STEFAN MATEI, 
STANCU GHEORGHE, STANCU CONSTANTIN.  

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN 
ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): ANSAMBLU LOCUINTE 



INDIVIDUALE P+1E+M, SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO 
SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, 
amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, De 54, tarla 22, parcela  53/1/37/1, 53/38, nr. Cadastralal 
55603, 63327, suprafata  totala de 5.638mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ – S.C. VER 
INTERMED S.R.L. 
 
 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC TELLURIS 
PROIECT SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile) CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI 
PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI, amplasat 
in Judetul Ilfov, comuna Berceni, De 9, tarla 5, parcela  18/1/42, 18/1/43, 18/1/44, 18/1/45, nr. Cadastralal 
68025, suprafata  totala de 19.911mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ –  VASILE VALENTIN, 
CIOBANU ADRIAN IONEL, PIRLOGEA FRUSINA PROFIRA, DURLEA CORNELIEA, DURLEA 
VIOREL, DUMITRESCU ION, ROGOWSKI DENISA CARMEN, DONESCU ION, DONESCU 
MARIA, COLIBASEANU GHERGHINA  reprezentati de SIMION MARINELA. 

23. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință. 

 Înainte de supunerea la vot a proiectului ordinii de zi sunt consemnate următoarele propuneri 
privind suplimentarea ordinii de zi: 
- dl. viceprimar - cons. Ene George propune includerea pe ordinea de zi a ședinței a încă unui punct, 
respectiv „ Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii sălii de sport din incinta Școlii Gimnaziale nr. 
1 Berceni”; 
 Cu privire la această propunere, dl. primar spune că acest proiect nu prezintă o urgență care să 
justifice includerea pe ordinea de zi a ședinței, și mai mult, cu privire la obiectul acestui proiect de 
hotărâre ar fi trebui solicitat și punctul de vedere al conducerii școlii; 
 Dl. cons. Vrăjitoru Leontin Daniel – susține spusele d-lui primar, subliniind în același timp 
necesitatea consultării conducerii școlii cu privire la oportunitatea închirierii sălii de sport, mai ales în 
această perioadă în care întreaga societate se confruntă cu această pandemie – SARS COV – 2. 
 Apoi, supusă la vot propunerea domnului viceprimar Ene George cu privire la includerea pe 
ordinea de zi a proiectului de hotărâre este aprobată cu 9 voturi „ pentru”, 5 voturi „ împotrivă” și 2 voturi 
„ abținere” ( conform prevederilor Codului administrativ voturile „ abținere ” sunt contabilizate la voturile 
„ împotrivă”. 
- dl. primar Covrigea Gheorghe – propune includerea pe ordinea de zi a ședinței a încă unui punct, 
respectiv „ Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru 
evaluarea secretarului general al comunei Berceni ”; 
 Supusă la vot propunerea domnului primar este aprobată cu unanimitate de voturi – 15 voturi „ 
pentru”; 

În continuare, supus la vot, proiectul ordinii de zi mai sus prezentat, completat cu cele două  
proiecte de hotărâre propuse de dl. viceprimar, respectiv dl. primar, a fost aprobată cu un numar de 15 
voturi „ pentru ”. 

Este de menționat faptul, că proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi, cu excepția Proiectului 
de hotărâre privind aprobarea închirierii sălii de sport din incinta Școlii Gimnaziale nr. 1 Berceni, sunt 
însoțite de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Berceni – avize favorabile.  

 

I. S-a trecut la primul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind deblocarea și 
utilizarea excedentului bugetului local al comunei Berceni constituit la finele anului 2020.” 

- d-na Oancea Oana Maria, inspector în cadrul Compartimentului financiar-contabil, face o 
succintă prezentare cu privire la necesitatea adoptării proiectului de hotărâre; 



Apoi, cu mențiunea că 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. Dumitrescu Ionel-Lucian, supune la vot Proiectul de hotărâre, 
vot în urma căruia se consemnează adoptarea acestuia cu 15 voturi „pentru”. 

 

II. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului local al comunei Berceni, Județul Ilfov pe anul 2021”. 

Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului 
local Berceni. 

Se dă cuvântul doamnei Oancea Oana-Maria – inspector în cadrul Compartimentului Financiar-
contabil pentru a prezenta Raportul de specialitate cu privire la proiectul de hotărâre. 

În continuare, domnul viceprimar Ene George propune spre analiza și aprobarea Consiliului local 
unele aspecte care necesită lămuriri suplimentare în ceea ce privește conținutul proiectului de buget pe 
anul 2021. Astfel, dl. viceprimar propune următoarele completări ale listei de investiții: 

a) întocmirea unui Studiu de Fezabilitate pentru realizarea unui parc industrial – alocarea sumei de 
200.000 lei ( investiția privind parcul industrial este cuprinsă atât în documentația privind Strategia de 
dezvoltare, cât și Planul Urbanistic General, precizează dl. viceprimar); 
 Cu privire la această propunere, dl. consilier Dumitrescu Ionel-Lucian spune că pentru a putea 
accesa fonduri europene nerambursabile realizarea Studiului de fezabilitate este absolut necesar. 
 Dl. Giurumescu Cristian – consultant pe probleme de achziții publice, precizează faptul că 
realizarea Studiului de fezabilitate presupune includerea în lista de investiții, însă dacă este necesar un 
studiu de oportunitate cu privire la investiția propusă acesta se încadrează la capitolul bugetar – bunuri și 
servicii. 

b) întocmirea unui Studiu de Fezabilitate privind valorificarea salbei de lacuri, respectiv amnajarea 
firului Văii Sterii începând de la zona străzii Pădurea Craiului și până la limita administrativă cu satul 
Dobreni; 

c) întocmirea unui Studiu de Fezabilitate pentru amenajarea unei zone de agrement pentru tineri la 
terenul de sport cu gazon artificial ( în spatele tribunei); 
 Cu privire la această propunere, dl. primar Covrigea Gheorghe spune că realizarea unei astfel de 
investiții ar fi utilă și s-ar armoniza foarte bine dacă ar fi făcută în prelungirea parcului public existent.
 Dl. consilier Vrăjitoru Leontin-Daniel spune că în opinia sa, în spatele tribuinelor de la terenul cu 
gazon sintetic ar putea fi amplasate foișoare cu protecție în zona lacului și contruirea unui balon pentru 
activități sportive, iar în continuarea parcului ar putea fi amenajat un parc pentru preșcolari și o zonă 
pentru biciclete și skateboard.   
 Dl. primar precizează faptul că nu poate fi luată în calcul închiderea permanentă a unei străzi 
publice pentru realizarea unei astfel de zone pentru biciclete și skateboard.   

d) Igienizare lacuri, cu prioritate pentru zona care străbate localitatea; 
e) Înființare creșă pentru copii ; 
f) Eliminarea punctului privind construirea unui bazin de înnot; 
g) Extindere local școală; 
h) Modernizare străzi (Bistrița și Codrului); 
i) Asfaltare intrări din DJ 401; 
Deasemenea, domnul viceprimar propune alocarea a 100.000 lei pentru fiecare dintre parohii, și în 

plus pentru parohia nr. 2 suma de 50.000 lei în vederea dotării bucătăriei anexă a bisericii și 200.000 lei 
pentru amenajarea unei zone verzi și împădurire pe terenul pus la dispoziție de această parohie.    

Cu privire la această propunere a d-lui viceprimar, dl primar Covrigea Gheorghe spune că este de 
acord cu sprijinirea celor două parohii, însă consideră că cea mai mare parte a acestui sprijin financiar ar 
trebui să vină de la Consiliul Județean. 

Propuneri de completare a listei de investiții, precum și propunerile privind majorarea sau 
diminuarea unor sume cuprinse în proiectul de bugetului pe anul 2021, urmează a fi implementate în 
varianta finală a bugetului local pe anul 2021 de către Compartimentul financiar-contabil împreună cu 
domnul viceprimar Ene George. 



Supuse la vot, toate aceste propuneri ale domnului viceprimar Ene George au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi, cu precizarea că suma totală a bugetului pe anul 2021 a rămas aceeași cu cea 
prevăzută în proiectul bugetului prezentat.  

Apoi, nemaifiind alte propuneri sau luări de cuvânt pe marginea Proiectului de hotărâre, dl. 
președinte de ședință - cons. Dumitrescu Ionel-Lucian, supune la vot Proiectul de hotărâre, mai întâi pe 
articole și apoi în bloc, vot în urma căruia se consemnează următoarele: 

- art. 1 : 15 voturi „ pentru ”; 
- art. 2 : 15 voturi „ pentru ”; 
- art. 3 : 15 voturi „ pentru ”; 
- art. 4 : 15 voturi „ pentru ”; 
- art. 5 : 15 voturi „ pentru ”; 
Votat în bloc, Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Berceni, Județul 

Ilfov pe anul 2021, este aprobat cu 15 voturi „ pentru ”. 
 

III. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii – sursa E -  a Scolii Gimnaziale nr.1 
Berceni, Judetul Ilfov (Gradinita cu program prelungit nr.1, Gradinita cu program prelungit nr. 2 si 
Gradinita cu program prelungit nr. 3) pe anul 2021 ”. 

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. Dumitrescu Ionel-Lucian, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se consemnează 
adoptarea acestuia cu 15 voturi „pentru”. 

 

IV.  S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind stabilirea 
nivelului de salarizare al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei comunei 
Berceni începând cu luna MAI 2021 ”. 

 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. Dumitrescu Ionel-Lucian, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se consemnează 
adoptarea acestuia cu 15 voturi „pentru”. 
 

V.  S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind încetarea 
calității de membru a comunelor Snagov, județul Ilfov și Bărbulești, județul Ialomița din cadrul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa ”. 
 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. Dumitrescu Ionel-Lucian, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se consemnează 
adoptarea acestuia cu 15 voturi „pentru”. 
 

 În continuare, cu referire la punctele nr. 6 -15 aflate pe ordinea de zi a ședinței, respectiv un număr 
de zece proiecte de hotărâre privind dobândirea de către comuna Berceni a unor imobile – cu destinația de  
drum de acces, situate în comuna Berceni, Județul Ilfov, imobile ce fac obiectul renunțării la dreptul de 
proprietate de către proprietarii acestora, domnul viceprimar Ene George propune scoaterea acestora de pe 
ordinea de zi. 
 Cu privire la această propunere, secretarul general al UAT Berceni precizează faptul că, potrivit 
prevederilor Codului administrativ, proiectul de hotărâre poate fi retras de pe ordinea de zi de către 
inițiatorul acestuia. 
 Apoi, ținând cont de precizarea făcută de către secretar, dl. viceprimar propune continuarea 
dezbaterii punctelor încrise pe ordinea de zi astfel încât punctele nr. 6 – 15 să fie dezbătute ultimele, după 
toate celelalte puncte ale ordinii de zi. 



 Supusă la vot, propunerea domnului viceprimar este aprobată 9 voturi „ pentru” și 6 voturi              
„ împotrivă ”. 
 

VI. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC TELLURIS PROIECT SRL, privind obiectivul de investitii 
(functiunile) CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII 
VERZI, IMPREJMUIRE TEREN SI  UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, De 9, tarla 
5, parcela  18/1/47, 18/1/48, 18/1/49, 18/1/50, 18/1/51, nr. Cadastralal 68029, suprafata  totala de 
24.718mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ –  CROITORU MARIA, ZAMFIR DUMITRA, 
VOINEA GHEORGHE, VOINEA MARIA, POPESCU FLOREA, MIHAI DUMITRA, CIOBANU 
MIHAELA, ICHIM GEORGETA, MANEA NICOLAE JENEl, ILIE NELA IOANA, reprezentati de 
SIMION MARINELA”. 
 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. Dumitrescu Ionel-Lucian, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se 
consemnează adoptarea acestuia cu 15 voturi „pentru”. 

 

VII.  S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de 
investitii (functiunile): ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII 
VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, 
strada Marasesti, De 40, tarla 16, parcela  41/1/12, 41/1/13, nr. Cadastralal 67917, suprafata  totala de 
15.001mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ – DOICARU DAN, DOICARU PETRICA ALINA, 
GRUMEZESCU MARIAN IONEL, GRUMEZESCU FLORENTINA SI CROITORU IORGU.  ”. 
 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. Dumitrescu Ionel-Lucian, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se 
consemnează adoptarea acestuia cu 15 voturi „pentru”. 

 

VIII. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC AMA ARH URB CONCEPT SRL, privind obiectivul 
de investitii (functiunile): LOTIZARE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR LOCUINTE 
INDIVIDUALE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, 
De 12, tarla 4, parcela  15/1/10, 15/1/11, nr. Cadastrala 68433, suprafata  totala de 9.862mp, beneficiarii 
investitiei si finantatorii PUZ – S.C. VERTICAL IMOB S.R.L. si S.C. GEONIK TRADE S.R.L. ”. 
 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. Dumitrescu Ionel-Lucian, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se 
consemnează adoptarea acestuia cu 15 voturi „pentru”. 

 

IX. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de 
investitii (functiunile): ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII 
VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, de 
119/4, tarla 39, parcela  119/3/13, 119/3/14, nr. Cadastralal 55485, 57144, suprafata  totala de 17.758mp, 
beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ – TABACUTU MIHAIL si TABACUTU ANDREEA 
ELENA.”. 
 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. Dumitrescu Ionel-Lucian, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se 
consemnează adoptarea acestuia cu 15 voturi „pentru”. 

 

X. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de 
investitii (functiunile) CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI  UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna 
Berceni, strada Marasesti (Ds 1506), Str. Campului (Ds 1625), tarla 33, parcela  1606/2, 1607/1, 1607/2, 
nr. Cadastralal 66079, suprafata  totala de 10.519mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ –  
TUDOR ION, TUDOR LEANA, STEFAN MATEI, STANCU GHEORGHE, STANCU 
CONSTANTIN”. 
 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. Dumitrescu Ionel-Lucian, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se 
consemnează adoptarea acestuia cu 15 voturi „pentru”. 

 

XI. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de 
investitii (functiunile): ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII 
VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, De 
54, tarla 22, parcela  53/1/37/1, 53/38, nr. Cadastralal 55603, 63327, suprafata  totala de 5.638mp, 
beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ – S.C. VER INTERMED S.R.L.”. 
 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. Dumitrescu Ionel-Lucian, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se 
consemnează adoptarea acestuia cu 15 voturi „pentru”. 

 

XII. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC TELLURIS PROIECT SRL, privind obiectivul de investitii 
(functiunile) CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII 
VERZI, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, 
De 9, tarla 5, parcela  18/1/42, 18/1/43, 18/1/44, 18/1/45, nr. Cadastralal 68025, suprafata  totala de 
19.911mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ –  VASILE VALENTIN, CIOBANU ADRIAN 
IONEL, PIRLOGEA FRUSINA PROFIRA, DURLEA CORNELIEA, DURLEA VIOREL, 
DUMITRESCU ION, ROGOWSKI DENISA CARMEN, DONESCU ION, DONESCU MARIA, 
COLIBASEANU GHERGHINA  reprezentati de SIMION MARINELA”. 
 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. Dumitrescu Ionel-Lucian, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se 
consemnează adoptarea acestuia cu 15 voturi „pentru”. 

 

XIII. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind alegerea 
Președintelui de ședință. 

Dl. viceprimar Ene George propune pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pe dl. cons. Petcu 
Viorel. 

Dl. cons. Pîrvu Alexandru propune pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pe dl. cons. Vrăjitoru 
Leontin-Daniel. 

Nemaifiind şi alte propuneri sunt supuse la vot cele două propuneri, consemnându-se următorul 
rezultat: 



- propunerea d-lui viceprimar Ene George: 9 voturi „ pentru” și 5 voturi „ împotrivă ” și 1 vot         
„ abținere ”( potrivit prevederilor din Codul Administrativ voturile exprimate ca „ abținere” sunt numărate 
la voturile „ împotrivă”; 

- propunerea d-lui cons. Pîrvu Alexandru: 6 voturi „ pentru” și 9 voturi „ împotrivă”; 
Ca urmare a rezultatului votului consemnat mai sus, dl. cons. Petcu Viorel este ales președinte de 

ședință pentru o perioada de 3 luni, respectiv pentru perioada mai – iulie 2021, perioadă în care va 
conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta. 

XIV. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei 
Berceni. 

Dl. viceprimar Ene George propune desemnarea ca membri ai Comisiei pentru evaluarea 
secretarului general al comunei Berceni pe  domnii consilieri Lupescu Constantin și Petcu Viorel; 

Dl. cons. Pîrvu Alexandru propune desemnarea ca membri ai Comisiei pentru evaluarea 
secretarului general al comunei Berceni pe  domnii consilieri Șișu Valentin și Vrăjitoru Leontin-Daniel. 

Nemaifiind şi alte propuneri sunt supuse la vot cele două propuneri, consemnându-se următorul 
rezultat: 

- propunerea d-lui viceprimar Ene George: 9 voturi „ pentru” și 6 voturi „ împotrivă ”; 
- propunerea d-lui cons. Pîrvu Alexandru: 6 voturi „ pentru” și 9 voturi „ împotrivă”; 
XV. Ca urmare a rezultatului votului consemnat mai sus, domnii consilieri Lupescu Constantin și 

Petcu Viorel sunt desemnați ca membrii ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei 
Berceni. 

În continuare, dl. viceprimar Ene George propune amânarea dezbaterii Proiectului de hotărâre 
privind aprobarea închirierii sălii de sport din incinta Școlii Gimnaziale nr. 1 Berceni, pentru o ședință 
viitoare. 

Supusă la vot, propunerea domnului viceprimar este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

În continuare, înainte de trecerea la dezbaterea celorlalte proiecte de hotărâre încrise pe ordinea de 
zi a ședinței, respectiv cele zece proiecte de hotărâre privind dobândirea de către comuna Berceni a unor 
imobile – cu destinația de  drum de acces, situate în comuna Berceni, Județul Ilfov, imobile ce fac obiectul 
renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestora, se consemnează lipsa cvorumului necesar 
adoptării proiectelor de hotărâre, datorită faptului că grupulul de consilieri PNL și USR-PLUS au părăsit 
sala de ședință, iar în felul acesta lucrările ședinței au fost închise. 
 
 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  Secretar general al comunei Berceni, 
     Cons. Dumitrescu Ionel-Lucian                                       Haiducu Gheorghe 
 
 
 
 
           
        Comuna Berceni 
         28.04.2021 
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