
 
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 - 29.06.2021, 
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. 141/23.06.2021, 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 marți, 29.06.2021, 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 13 consilieri, iar prin conexiune on-line prin 
intermediul aplicației electronice WhatsApp, conectare video, doi consilieri, respectiv dl. cons. 
Dumitrescu Lucian – aflat în delegație de serviciu, și d-na cons. Manea Andreea Florentina  aflată la 
domiciliu datorită unor probleme medicale. 

În continuare, sunt supuse aprobării procesele – verbale al ședințlor anterioare, după cum urmează: 
- P.V. al ședinței ordinare desfășurată în data de 28.04.2021; 
- P.V. al ședinței extraordinare desfășurată în data de 07.05.2021; 
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 aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Berceni, Județul 
Ilfov, pentru perioada 2021-2027. 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea Avizului Program 
şi Acordului de Funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în comuna Berceni, județul Ilfov. 

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de depunere a notificării privind 
intenția/solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare, datorate bugetului local de catre 
contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a comunei Berceni. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei 
Berceni nr. 18/30.12.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Berceni nr. 8/23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe 
anul 2021. 

5. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei comunei Berceni în Sistemul Național 
Electronic de Plată (SNEP) on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și modul de suportare a 
comisionului bancar la tranzacțiile on-line. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind măsurile 
adoptate în cadrul programului „ Un container de gunoi pentru fiecare casă în construcție/reabilitare din 
Comuna Berceni ” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Berceni nr. 7/24.02.2021. 



7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

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 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 
 Înainte de supunerea la vot a proiectului 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 
utilizării și aprobarea tarifelor de închiriere pentru sala de sport aflată în administrarea unității de 
învățământ din comuna Berceni, județul Ilfov”; 
 Supusă la vot propunerea domnului viceprimar Ene George cu privire la includerea pe ordinea de 
zi a proiectului de hotărâre este aprobată cu 12 voturi „ pentru” și 3 voturi „ împotrivă” ( cons. Stan 
Marian, Pîrvu Alexandru, Șișu Valentin). 
 În continuare, supus la vot, proiectul ordinii de zi mai sus prezentat, completat cu proiectul de 
hotărâre propus de dl. viceprimar, a fost aprobată cu un numar de 15 voturi „ pentru ”. 

Este de menționat faptul, că proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi, sunt însoțite de avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Berceni.  
 

I. S-a trecut la primul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Strategiei de dezvoltare locală a comunei Berceni, Județul Ilfov, pentru perioada 2021-2027.” 

Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni; 

Cu privire la obiectivele propuse prin Strategia de devoltare locală a comunei Berceni 2021 – 
2027, întocmită de SC RomActiv SRL, dl. cons. Petcu Viorel propune introducerea unui nou obiectiv 
respectiv realizarea unei zone de cercetare-dezvoltare – zonă IT; 

Față de această propunere, atât secretarul general al comunei Berceni, cât și dl. viceprimar Ene 
George, precizează faptul că aceasta poate face obiectul unei viitoare revizuiri a documentației privind 
Stategia de dezvoltare locală, în acest moment neputându-se opera modificări fără consultarea firmei care 
a întocmit această documentație.  
 Apoi, nefiind consemnate alte 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 15 voturi „pentru”. 

 

 II. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind eliberarea Avizului Program şi Acordului de Funcţionare pentru 
desfăşurarea activităţilor comerciale în comuna Berceni, județul Ilfov.” 

Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni. 

Cu privire la Proiectul de hotărâre supus aprobării Consiliului local dl. viceprimar Ene George 
propune unele modificări, prezentând în aceste sens o listă cu amendamente aduse proiectului de hotărâre, 
cu propunerea de a fi supuse aprobării Consiliului local, în bloc. 

Ținând cont de faptul că amendamentele propuse vizează o serie de prevederi care schimbă 
semmnificativ conținutul proiectului de hotărâre, secretarul geneneral al comunei, dl. Haiducu Gheorghe, 
propune a se proceda la analiza punctuală a fiecărui amendament, propunerea aprobată în unanimitate de 
Consiliul local. 

Astfel, urmarea discuțiilor purtate pe marginea amendamentelor propuse, și a argumentelor pro și 
contra susținute de către dl. viceprimar și secretarul general al comunei Berceni, la care s-au adăugat și 
unele opinii venite din partea consilierilor locali, s-a conturat forma finală a Regulamentului privind 
eliberarea Avizului Program şi Acordului de Funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în 
comuna Berceni, județul Ilfov, unele dintre amendamente fiind aprobate în forma inițială propusă de către 
dl. viceprimar, altele cu modificările propuse de către secretarul general al comunei Berceni.    



 Apoi, dl. președinte de ședință - cons. Petcu Viorel, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în 
urma căruia se consemnează adoptarea acestuia, în forma rezultată după discutarea și aprobarea 
amendamentelor menționate mai sus, cu 15 voturi „pentru”. 
 III. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind prelungirea 
termenelor de depunere a notificării privind intenția/solicitarea de anulare a accesoriilor aferente 
obligațiilor bugetare, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a 
comunei Berceni.” 

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 15 voturi „pentru”. 

 

IV. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Berceni nr. 18/30.12.2020 privind 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Berceni nr. 8/23.12.2020 privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, 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. Petcu Viorel, 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 înregistrarea 
Primăriei comunei Berceni în Sistemul Național Electronic de Plată (SNEP) on-line a taxelor și 
impozitelor utilizând cardul bancar și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line”. 
 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 15 voturi „pentru”.  
 

VI. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind 
modificarea și completarea Regulamentului privind măsurile adoptate în cadrul programului „ Un 
container de gunoi pentru fiecare casă în construcție/reabilitare din Comuna Berceni ” aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Berceni nr. 7/24.02.2021”. 
 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. Petcu Viorel, 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 
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”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Dl. viceprimar precizează faptul că, în urma verificărilor efectuate în teren, s-a constatat că 
imobilul – drum de acces, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul 
tabular, corespunde cerințelor impuse de către Consiliul local cu privire la amenajarea acestuia, drept 
pentru care propune adoptarea proiectului de hotărâre.  



 Nemaifiind consemnate și alte 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 15 voturi „pentru”.  

VIII.  S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ 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 ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Dl. viceprimar precizează faptul că, în urma verificărilor efectuate în teren, s-a constatat că 
imobilul – drum de acces, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul 
tabular, corespunde cerințelor impuse de către Consiliul local cu privire la amenajarea acestuia, drept 
pentru care propune adoptarea proiectului de hotărâre.  
 Nemaifiind consemnate și alte 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 15 voturi „pentru”.  

IX. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ 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. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Dl. viceprimar precizează faptul că, în urma verificărilor efectuate în teren, s-a constatat că 
imobilul – drum de acces, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul 
tabular, corespunde cerințelor impuse de către Consiliul local cu privire la amenajarea acestuia, drept 
pentru care propune adoptarea proiectului de hotărâre.  
 Nemaifiind consemnate și alte 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 15 voturi „pentru”.  

X. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre 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.” 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Dl. viceprimar precizează faptul că, în urma verificărilor efectuate în teren, s-a constatat că 
imobilul – drum de acces, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul 
tabular, corespunde cerințelor impuse de către Consiliul local cu privire la amenajarea acestuia, drept 
pentru care propune adoptarea proiectului de hotărâre.  
 Nemaifiind consemnate și alte 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 15 voturi „pentru”.  

XI. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ 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.” 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Dl. viceprimar precizează faptul că, în urma verificărilor efectuate în teren, s-a constatat că 
imobilul – drum de acces, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul 
tabular, nu corespunde cerințelor impuse de către Consiliul local cu privire la amenajarea acestuia, drept 
pentru care propune respingerea proiectului de hotărâre.  
 Nemaifiind consemnate și alte 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 
respingerea acestuia cu 15 voturi „ împotrivă ”.  

XII. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ 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.” 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Dl. viceprimar precizează faptul că, în urma verificărilor efectuate în teren, s-a constatat că 
imobilul – drum de acces, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul 
tabular, nu corespunde cerințelor impuse de către Consiliul local cu privire la amenajarea acestuia, drept 
pentru care propune respingerea proiectului de hotărâre.  
 Nemaifiind consemnate și alte 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 
respingerea acestuia cu 15 voturi „ împotrivă ”. 

XIII. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ 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.” 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Dl. viceprimar precizează faptul că, în urma verificărilor efectuate în teren, s-a constatat că 
imobilul – drum de acces, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul 
tabular, nu corespunde cerințelor impuse de către Consiliul local cu privire la amenajarea acestuia, drept 
pentru care propune respingerea proiectului de hotărâre.  
 Nemaifiind consemnate și alte 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 
respingerea acestuia cu 15 voturi „ împotrivă ”. 

XIV. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ 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.” 



 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Dl. viceprimar precizează faptul că, în urma verificărilor efectuate în teren, s-a constatat că 
imobilul – drum de acces, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul 
tabular, nu corespunde cerințelor impuse de către Consiliul local cu privire la amenajarea acestuia, drept 
pentru care propune respingerea proiectului de hotărâre.  
 Nemaifiind consemnate și alte 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 
respingerea acestuia cu 15 voturi „ împotrivă ”. 

XV. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ 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.” 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Dl. viceprimar precizează faptul că, în urma verificărilor efectuate în teren, s-a constatat că 
imobilul – drum de acces, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul 
tabular, nu corespunde cerințelor impuse de către Consiliul local cu privire la amenajarea acestuia, drept 
pentru care propune respingerea proiectului de hotărâre.  
 Nemaifiind consemnate și alte 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 
respingerea acestuia cu 15 voturi „ împotrivă ”. 

XVI. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ 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.” 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Dl. viceprimar precizează faptul că, în urma verificărilor efectuate în teren, s-a constatat că 
imobilul – drum de acces, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul 
tabular, nu corespunde cerințelor impuse de către Consiliul local cu privire la amenajarea acestuia, drept 
pentru care propune respingerea proiectului de hotărâre.  
 Nemaifiind consemnate și alte 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 
respingerea acestuia cu 15 voturi „ împotrivă ”. 

XVII. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind 
aprobarea utilizării și aprobarea tarifelor de închiriere pentru sala de sport aflată în administrarea unității 
de învățământ din comuna Berceni, județul Ilfov”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  

Cu privire la inițiativa domnului viceprimar de închiriere a sălii de sport sunt consemnate 
următoarele opinii: 

- dl. primar – consideră că această sală de sport, pentru construcția căreia au fost depuse eforturi 
considerabile în ceea ce privește asigurarea resurselor de financiare, ar trebuie să păstreze destinația pentru 
care a fost realizată, respectiv pentru asigurarea unor condiții civilizate, absolut necesare, pentru 
desfășurarea activităților sportive, în cadrul programelor școlare, de către elevii școlarizați în cadfrul 
unităților de învățământ din localitatea noastră; pentru activitățile sportive extrașcolare, dl. primar 
precizează că există soluția utilizării terenurile din cadrul bazei sportive a localității, care corespund 



tuturor cerințelor pentru desfășurarea antrenamentelor și organizarea de competiții, atât pentru sportivi 
legitimați, cât și pentru sportul de masă;   

- dl. consilier Vrăjitoru Daniel – sportul este recomandat pentru toți copiii, însă pentru utilizarea     
„ la liber ” a sălii de sport din incinta Școlii gimnaziale nr. 1 Berceni s-ar impune, spune dl. consilier, mai 
întâi stabilirea unui regulament care să fie adaptat în funcție de programul școlar, prioritar din punctul său 
de vedere;    

În continuare, pe fondul unor discuții contradictorii purtate între consilerii prezenți la ședință, dl. 
președinte de ședință – cons. Petcu Viorel, supune la vot Proiectul de hotărâre, consemnându-se adoptarea 
acestuia cu  9 voturi „ pentru” și 6 voturi „ împotrivă” ( grupul consilierilor ASL). 
 
 Apoi, problemele înscrise pe ordinea de zi fiind epuizate, dl. președinte de ședință, cons. Petcu 
Viorel, declară şedinţa închisă. 
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