
 
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 - 29.09.2021, 
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. 189/23.09.2021, 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, 29.09.2021, 
orele 1630. 

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 al ședințlor anterioare, după cum urmează: 
- P.V. al ședinței ordinare desfășurată în data de 29.06.2021; 
- P.V. al ședinței extraordinare desfășurată în data de 27.07.2021; 
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 alegerea Președintelui de ședință. 
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Berceni, 

Județul Ilfov, în Consiliul de Administrație și Comisia CEAC ale unităților de învățământ de stat din 
comuna Berceni, Județul Ilfov, în anul şcolar 2021-2022. 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Berceni, 
Județul Ilfov, în Consiliul de Administrație și în Comisia CEAC ale unității de învățământ privat - 
ȘCOALA PRIMARĂ KINDERSTAR cu sediul în comuna Berceni, Bld. 1 Mai, nr. 2L, Județul Ilfov, în 
anul şcolar 2021-2022. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC  PRO SIGN 
DESIGN SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): „ PROIECT REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. 
EURO APAVOL SA, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni,  teritoriul intravilan și extravilan al 
localității, beneficiarii investiției și finanțatorii  P.U.Z. – S.C. EURO APAVOL SA pentru Consiliul Local 
Berceni. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui buldoexcavator prin leasing financiar. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren în 

suprafață de 1698 mp, cu destinația drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 12, 



parcelele 32/2/4, 32/2/5, 32/2/6 și 32/2/7 - lot 27, întabulat în Cartea funciară nr. 65464 a localității 
Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 65464, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de 
proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Grigore Aurică, Petre Florina, Mokhtari-Maghferat 
Anca, Grigore Gheorghe. 

7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
în suprafață de 93 mp, cu destinația drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 4, 
parcela 15/2/8 - lot 14, întabulat în Cartea funciară nr. 65519 a localității Berceni, Județul Ilfov, având 
număr cadastral 65519, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul 
acestuia, respectiv Neagu Victor și Neagu Cristina, soți. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren în 
suprafață de 77 mp, cu destinația drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 15, 
parcela 38/2/1 - lot 1, întabulat în Cartea funciară nr. 65522 a localității Berceni, Județul Ilfov, având 
număr cadastral 65522, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul 
acestuia, respectiv Cuculici Daniela. 

9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
în suprafață de 1662 mp, cu destinația drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 12, 
parcela 32/1/1/4-5, întabulat în Cartea funciară nr. 50692 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr 
cadastral 50692, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, 
respectiv Ogrinja Gheorghe și Ogrinja Manuela, soți, Simionescu Marian și Simionescu Elena, soți. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren în 
suprafață de 5315 mp, cu destinația drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 24, 
parcela 57/2/8 – lot nr. 55, întabulat în Cartea funciară nr. 65762 a localității Berceni, Județul Ilfov, având 
număr cadastral 65762, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii 
acestuia, respectiv Borcan Ion, Borcan Gheorghe. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren în 
suprafață de 8007 mp, cu destinația drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 36, 
parcela 103/16-21 - lot 43, întabulat în Cartea funciară nr. 67837 a localității Berceni, Județul Ilfov, având 
număr cadastral 67837, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii 
acestuia, respectiv SC EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL ȘI SC IMOB INVEST BERCENI SRL. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren în 
suprafață de 1275 mp, cu destinația drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 16, 
parcela 41/1/1 - lot 17, întabulat în Cartea funciară nr. 65880 a localității Berceni, Județul Ilfov, având 
număr cadastral 65880, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii 
acestuia, respectiv SC REAL ESTATE VER INVEST SRL. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren în 
suprafață de 3368 mp, cu destinația drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 11, 
parcela 31/18, 19, 20  - lot 37, întabulat în Cartea funciară nr. 65822 a localității Berceni, Județul Ilfov, 
având număr cadastral 65822, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 
proprietarii acestuia, respectiv Țică Viorica, Țică Ionica, Dima Ileana, Țică Floarea, Ene Gheorghe. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren în 
suprafață de 2988 mp, cu destinația drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 23, 
parcela 55/2/13, 14 - lot 19, întabulat în Cartea funciară nr. 69017 a localității Berceni, Județul Ilfov, 
având număr cadastral 69017, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 
proprietarii acestuia, respectiv Ion Dumitru și Ion Magda Mioara, soți. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren în 
suprafață de 241 mp, cu destinația drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 2, 
parcela 8/1/48, 49, 50, 51, 52 - lot 1, întabulat în Cartea funciară nr. 65274 a localității Berceni, Județul 



Ilfov, având număr cadastral 65274, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 
proprietarii acestuia, respectiv Popa Daniel Alexandru și Popa Simona-Adina, soți, Mitu Dumitru-Mihai, 
Tamasciuc Mariana. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren în 
suprafață de 494 mp, cu destinația drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 12, 
parcela 32/1/42, 43 - lot 2, întabulat în Cartea funciară nr. 69270 a localității Berceni, Județul Ilfov, având 
număr cadastral 69270, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii 
acestuia, respectiv Dobroiu Alina. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren în 
suprafață de 1420 mp, cu destinația drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 4, 
parcela 15/1/14 - lot 2, întabulat în Cartea funciară nr. 69208 a localității Berceni, Județul Ilfov, având 
număr cadastral 69208, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii 
acestuia, respectiv Țîncă Manda și Țîncă Florea. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren în 
suprafață de 218 mp din acte (220 mp din măsurători), cu destinația drum de acces, situat în comuna 
Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 4, parcela 15/1/14, întabulat în Cartea funciară nr. 58256 (nr. CF vechi 
6172) a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 3165, imobil ce face obiectul renunțării la 
dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv Țîncă Manda, Milea Ioana, Pîrvu Alexandru. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z.  întocmit  de SC URBAN ARCHITECT 
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 37, tarla 15, parcela 38/1/23, nr. Cadastral 1646, suprafata  totala de 
5000,00 mp din acte , (4981,00 mp din masuratori), beneficiarul investitiei si finantatorul PUZ – 
BARAITARU FLORENTINA prin Moruzi Diana Anne Marie. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z.  întocmit de SC URBAN ARHITECT 
CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile) CONSTRUIRE ANSAMBLU 
LOCUINTE 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 56, tarla 24, parcelele 57/4, 57/5, nr. Cadastral 65043, suprafata  
totala de 14.365mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ – IORDAN IONUT EDUARD, IORDAN 
ROXANA ELENA, PETRESCU TIBERIU FLORIN, PETRESCU MARIA IOLANDA, reprezentati de 
Andrei Mlenajek. 

21. Proiectului de hotărâre privind aprobarea P.U.Z.  întocmit de SC URBAN ARHITECT 
CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile) CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 
LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI  
UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, De 11/139, tarla 3, parcela  11/46/01, 11/46, nr. 
Cadastral 67934, suprafata  totala de 18.798mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ – LAZAR 
STERICA, LAZAR TUDOR, DUMITRU GEORGEL, COVRIGEA CRISTINA- GABRIELA, 
DUMITRU MARIA, BIZON GHERGHINA, reprezentati de SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT 
SRL. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z.  întocmit de SC URBAN AMBITION SRL, privind 
obiectivul de investitii (functiunile) CONSTRUIRE 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 18/7, tarla 5, parcelele 18/5/31, 32, nr. Cadastral 2057, 3285, suprafata  totala de 



7.254mp, (7.260 mp din masuratori), beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ –  MACHT MARIA si 
ZAMFIR ION, reprezentati de Pavel Aurora Gabriela, reprezentati de Andrei Mlenajek. 

23. Proiectului de hotărâre privind aprobarea P.U.Z.  întocmit de SC PRO ARHITECTURA 
URBANA SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile) CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE 
P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, 
PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN SI  UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna 
Berceni, De 54, tarla 20, parcela 49/1/01, nr. Cadastralal 66531, suprafata  totala de 14.435mp, beneficiarii 
investitiei si finantatorii  PUZ –  PETRE VASILE, reprezentati de MORUZI DIANA. 

24. Proiectului de hotărâre privind aprobarea P.U.Z.  întocmit  de SC URBAN ARHITECT 
CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): ZONA AGREMENT SI SERVICII 
CONEXE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, DJ 41 
FN, tarla 25, parcela 59/1, LOT 1, 2, 3, 4, nr. Cadastrale 54626, 54685, 54687, 54688 suprafata  totala de 
3300mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ – AZAD FALLAH MOHAMED, LUCAN 
MARIANA ANA, MOKHTARI - MAGHFERAT MEHRDAD, MOKHTARI - MAGFERAT ANCA, 
LUCAN GEORGE COSTEL, LUCAN ERMINA.   
 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 șapte puncte, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului local al comunei Berceni, 
Județul Ilfov, care să semneze în numele Consiliului local al comunei Berceni, modificările survenite la 
Actul constitutive al S.C. Euro Apavol S.A., precum și Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală a 
Acționarilor S.C. EURO APAVOL S.A. 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor Comitetului Director al Clubului Sportiv Berceni. 
3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință a bazei sportive Berceni către Asociația Club Sportiv 

Juniors Berceni, în vederea desfășurării activităților sportive în comuna Berceni. 
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosință a bazei sportive Berceni către Club Mihnea 

Alexandru, în vederea desfășurării activităților sportive în comuna Berceni. 
5. Proiect de hotărâre privind darea în folosință a bazei sportive Berceni către Fotbal Club 

Metaloglobus, în vederea desfășurării activităților sportive în comuna Berceni. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren în 

suprafață de 2168 mp, cu destinația drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 33, 
parcelele 1606/2, 1607/1, 1607/2, întabulat în Cartea funciară nr. 70843 a localității Berceni, Județul Ilfov, 
având număr cadastral 70843, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 
proprietarii acestuia, respectiv Stancu Gheorghe, Stancu Constantin, Ștefan Matei, Tudor Ion, Tudor 
Leana. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de 
Investiții „ Anghel Saligny ” pentru obiectivul de investiții „ Modernizare străzi în comuna Berceni, 
Județul Ilfov ”. 
 Supusă la vot propunerea domnului viceprimar Ene George cu privire la includerea pe ordinea de zi 
a celor șapte proiecte de hotărâre este aprobată cu 15 voturi „ pentru”. 
 Apoi, supus la vot, proiectul ordinii de zi mai sus prezentat, completat cu cele șapte proiecte de 
hotărâre propuse 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. 
 În continuare, înainte de a se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi, au fost 
consemnate următoarele: 
- dl. Conslier Petcu Viorel – adresându-se d-lui primar, întreabă care este stadiul de implementare a 
proiectelor depuse în vederea obținerii finanțării; 



- dl. Primar – toate proiectele care au fost depuse la C.N.I. sunt în așteptarea aprobării finanțării; 
deasemenea dl. Primar precizează faptul că odată cu deschiderea Programul Național de Investiții               
„ Anghel Saligny ”, va fi depus și documentația privind proiectul de asfaltare; 
- dl. Consilier Petcu Viorel – subliniind faptul că lucrările de modernizare a Dj 401 sunt aproape de 
finalizare, evidențiază faptul că se pune problema suplimentării numărului autobuzelor STB care 
deservesc localitatea noastră; 
- dl. Primar – suplimentarea numărului autobuzelor STB a fost solicitată de mai multe ori, însă de fiecare 
dată s-a comunicat faptul că numărul autobuzelor alocate traseelor STB sunt în strictă concordanță cu 
numărul validărilor călătoriilor, cu precizarea că deținerea unui card de călătorie sau a unui abonament, 
fără validarea de fiecare dată a călătoriei, nu este evidențiată în numărul total al călătorilor; deasemenea 
conducerea STB -ului a precizat faptul că localitatea noastră beneficiază și de autobuzele care sunt alocate 
pentru comuna învecinată – comuna Vidra; 
- dl. Consilier Țîncă Marius – spune că la C.J. Ilfov sunt sesizări legate de acordarea gratuității pentru 
pensionari pe liniile STB; ar fi necesară o Hotărâre de consiliu pentru aprobarea acordării acestor 
gratuități; 
- dl. Consilier Petcu Viorel – îi reamintește d-lui primar că a promis organizarea unei întâlniri cu 
reprezentanții EURO APAVOL în scopul prezentării unei informării cu privire la proiectul de apă - canal; 
- dl. Primar – s-a luat legătura cu EURO APAVOL urmând ca la sedința următoarea reprezentanții ADI 
EUROAPAVOL să prezinte stadiul implementării proiectului; 
- dl. Consilier Dumitrescu Ionel-Lucian – solicită domnului primar prezentarea raportului de actvitate;  
 

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

- dl. Cons. Petcu Viorel propune pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pe dl. Cons. Ene George; 
- dl. Cons. Șișu Valentin propune pentru funcția de președinte de ședință pe dl. Cons. Stan Marian; 
- Dl. viceprimar - Cons. Ene George propune pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pe dl. Cons. Șișu 

Valentin. 
Nemaifiind şi alte propuneri sunt supuse la vot cele trei propuneri, consemnându-se următorul 

rezultat: 
- propunerea d-lui cons. Petcu Viorel: 9 voturi „ pentru” și 6 voturi „ împotrivă”; 
- propunerea d-lui cons. Șișu Valentin: 6 voturi „ pentru” și 9 voturi „ împotrivă”; 

Față de rezultatul votului mai sus consemnat, propunerea d-lui viceprimar Ene George nu mai este 
supusă la vot. 

Ca urmare a rezultatului votului, dl. Viceprimar - consilier Ene George este ales președinte de 
ședință pentru o perioada de 3 luni, respectiv pentru perioada septembrie – noiembrie 2021, care va 
conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta, proiectul de hotărâre fiind 
adoptat, în bloc, cu 9 voturi „ pentru” și 6 voturi „ împotrivă”.   

 II. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului local al comunei Berceni, Județul Ilfov, în Consiliul de Administrație și 
Comisia CEAC ale unităților de învățământ de stat din comuna Berceni, Județul Ilfov, în anul şcolar 2021-
2022.” 

Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului local 
Berceni. 
 În vederea nominalizării reprezentanțiilor Consiliului local în cele două organe de conducere ale 
unităților de învățământ de stat din comuna Berceni, dl. președinte de ședință cons. Ene George solicită a 
se face propuneri nominale. 

Astfel: 
- dl. cons. Ilie Claudiu face următoarele propuneri: 
  - pentru C.A. al Școlii Gimnaziale nr. 1: d-ra cons. Manea Andreea-Florentina și  
                          dl.cons. Dumitrescu Ionel-Lucian;                                                   

  - pentru comisia CEAC a Școlii Gimnaziale nr. 1: dl. cons. Vrăjitoru Leontin-Daniel; 
 Nemaifiind și alte propuneri, se supune la vot propunerile d-lui cons. Ilie Claudiu, consemnându-se 
aprobarea acestora cu 15 voturi „ pentru ”. 



 Apoi, dl. președinte de ședință Ene George, supune la vot Proiectul de hotărâre în întegraliatea sa, 
vot în urma căruia se consemnează adoptarea acestuia cu 15 voturi „ pentru ”. 
 
 III. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului local al comunei Berceni, Județul Ilfov, în Consiliul de Administrație și în 
Comisia CEAC ale unității de învățământ privat - ȘCOALA PRIMARĂ KINDERSTAR cu sediul în 
comuna Berceni, Bld. 1 Mai, nr. 2L, Județul Ilfov, în anul şcolar 2021-2022.” 
 În vederea nominalizării reprezentanțiilor Consiliului local în cele două organe de conducere ale 
unităților de învățământ de stat din comuna Berceni, dl. președinte de ședință cons. Ene George solicită a 
se face propuneri nominale. 

Astfel: 
- dl. cons. Ilie Claudiu face următoarele propuneri: 
  - pentru C.A. al Școalii primare Kinderstar: d-ra cons. Manea Andreea-Florentina și  
                          dl.cons. Dumitrescu Ionel-Lucian;                                                   

  - pentru comisia CEAC a Școalii primare Kinderstar: dl. cons. Stan Marian; 
După precizarea făcută de către secretarul general al UAT Berceni referitoare la faptul că pentru 

Consiliul de administrație al Școalii primare Kinderstar trebuie desemnat un singur reprezentant al 
Consiliului local, dl. Cons. Dumitrescu Ionel-Lucian rămâne ca fiind singura nominalizare.  
 Nemaifiind și alte propuneri, se supune la vot propunerile d-lui cons. Ilie Claudiu, respectiv 
desemnarea d-lui cons. Dumitrescu Ionel-Lucian în CA al Școalii primare Kinderstar și a d-lui cons. Stan 
Marian în Comisia CEAC a acestei unități de învățământ privat, consemnându-se aprobarea acestora cu 15 
voturi „ pentru ”. 
 Apoi, dl. președinte de ședință Ene George, supune la vot Proiectul de hotărâre în întegraliatea sa, 
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 aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC  PRO SIGN DESIGN SRL, privind obiectivul de investiții 
(funcțiunile): „ PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ 
UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. EURO APAVOL SA, amplasat în Județul Ilfov, comuna 
Berceni,  teritoriul intravilan și extravilan al localității, beneficiarii investiției și finanțatorii  P.U.Z. – S.C. 
EURO APAVOL SA pentru Consiliul Local Berceni ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 În continuare, pe marginea proiectului de hotărâre au fost consemnate următoarele: 
- dl. viceprimar, cons. Ene George – proiectul este în mare întârziere, iar vina se datorează, în opinia 
Operatorului Regional, oricui numai a lor nu; 
- dl. primar Covrigea Gheorghe – când a fost cazul implicarea autorității locale a fost imediată contribuind 
la obținerea singurului aviz care mai era de obținut pentru finalizarea PUZ-ului care, nu a mai fost solicitat 
niciunui UAT implicat în proiect în afara comunei Berceni; 
- dl. cons. Vrăjitoru Leontin-Daniel – nu identificarea vinovatului pentru întârziere este prioritatea, ci 
urgentarea implementării proiectului în beneficiul tuturor; 
- d-na Encea Ioana – insp. Urbanism – proiectul este prea impostant pentru întreaga comunitate locală și 
de accea nu este deloc benefică purtarea unor discuții contradictorii fără nicio finalitate; 
 Apoi, nemaifiind consemnate și alte luări de cuvânt pe marginea Proiectului de hotărâre, dl. 
președinte de ședință - cons. Ene George, îl supune la vot consemnându-se adoptarea acestuia cu 15 voturi 
„pentru”.  
 

V. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
achiziționării unui buldoexcavator prin leasing financiar ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului 
local Berceni.  
 În continuare, pe marginea proiectului de hotărâre au fost consemnate următoarele: 
- dl. primar Covrigea Gheorghe – achiziționarea unui buldoexcavator nou este necesară având în vedere 
faptul că reparațiile la cel existent au devenit foarte costisitoare, precum și pentru efectuarea lucrările din 



localitate care cad în sarcina administrației publice locale, respectiv amenajare drumuri comunale, 
strângere gunoaie, asigurarea permanenței pentru intervențiile imediate în anotimpul rece (deszăpezire); 
- dl. cons. Dumitrescu Ionel-Lucian – întreabă la cât se extimează costul reparațiilor pentru utilajul 
existent; 
- dl. cons. Vrăjitoru Leontin-Daniel – la o vechime de 12 – 14 ani, consumul devine foarte mare, ceea ce 
conduce la cheltuieli mai mari, la care se adaugă și cheltuielile de reparații; prin aprobarea Proiectului de 
hotărâre nu se realizează imediat și achiziția, această aprobare reprezentând un prim pas, urmând ca 
achiziția să se realizeze cu respectarea procedurilor legale; 
- dl. viceprimar Ene George – pentru aprobarea achiziționării unui buldoexcavator nou ar fi necesară mai 
întâi prezentarea unei situații cu lucrările efectuate de actualul buldoexacvator, veniturile obținute, 
costurile reparațiilor, consumul, etc.; consideră prioritară achiziționarea unei camionete autoutilitară, și de 
aceea, ca o concluzie a celor menționate mai sus, propune amânarea luării unei decizii cu privire la 
achiziționarea unui buldoexcavator prin leasing financiar și amânarea votului la Proiectul de hotărâre; 
 Astfel, dl. cons. Ene George – președinte de ședință, supune la vot, propunerea de amânare a 
votului cu privire la Proiectul de privind aprobarea achiziționării unui buldoexcavator prin leasing 
financiar, vot în urma căruia această propunere este aprobată cu 10 voturi „pentru” și 5 „ abțineri ”. 
  

VI.  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 1698 mp, cu destinația 
drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 12, parcelele 32/2/4, 32/2/5, 32/2/6 și 
32/2/7 - lot 27, întabulat în Cartea funciară nr. 65464 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr 
cadastral 65464, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, 
respectiv Grigore Aurică, Petre Florina, Mokhtari-Maghferat Anca, Grigore Gheorghe. 
 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”.  
 

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 în suprafață de 93 mp, cu destinația drum de 
acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 4, parcela 15/2/8 - lot 14, întabulat în Cartea 
funciară nr. 65519 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 65519, imobil ce face 
obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Neagu Victor și Neagu 
Cristina, soți. 
 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 în suprafață de 77 mp, cu destinația drum de 
acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 15, parcela 38/2/1 - lot 1, întabulat în Cartea 
funciară nr. 65522 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 65522, imobil ce face 
obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Cuculici Daniela.” 



 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 în suprafață de 1662 mp, cu destinația drum de 
acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 12, parcela 32/1/1/4-5, întabulat în Cartea funciară 
nr. 50692 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 50692, imobil ce face obiectul 
renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv Ogrinja Gheorghe și Ogrinja 
Manuela, soți, Simionescu Marian și Simionescu Elena, soți.” 
 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 ”.  
 

X.  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 5315 mp, cu destinația drum de 
acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 24, parcela 57/2/8 – lot nr. 55, întabulat în Cartea 
funciară nr. 65762 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 65762, imobil ce face 
obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv Borcan Ion, Borcan 
Gheorghe.” 
 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 ”. 
 

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 în suprafață de 8007 mp, cu destinația drum de 
acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 36, parcela 103/16-21 - lot 43, întabulat în Cartea 
funciară nr. 67837 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 67837, imobil ce face 
obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv SC EXCLUSIV 
INTERCONSTRUCT SRL ȘI SC IMOB INVEST BERCENI 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, 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 în suprafață de 1275 mp, cu destinația drum de 
acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 16, parcela 41/1/1 - lot 17, întabulat în Cartea 
funciară nr. 65880 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 65880, imobil ce face 
obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv SC REAL ESTATE 
VER INVEST 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, 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 în suprafață de 3368 mp, cu destinația drum de 
acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 11, parcela 31/18, 19, 20  - lot 37, întabulat în 
Cartea funciară nr. 65822 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 65822, imobil ce face 
obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv Țică Viorica, Țică 
Ionica, Dima Ileana, Țică Floarea, Ene Gheorghe.” 
 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 în suprafață de 2988 mp, cu destinația drum de 
acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 23, parcela 55/2/13, 14 - lot 19, întabulat în Cartea 
funciară nr. 69017 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 69017, imobil ce face 
obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv Ion Dumitru și Ion 
Magda Mioara, soți.” 
 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 241 mp, cu destinația drum de 
acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 2, parcela 8/1/48, 49, 50, 51, 52 - lot 1, întabulat în 



Cartea funciară nr. 65274 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 65274, imobil ce face 
obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv Popa Daniel Alexandru 
și Popa Simona-Adina, soți, Mitu Dumitru-Mihai,  Tamasciuc Mariana ” . 
 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 în suprafață de 494 mp, cu destinația drum de 
acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 12, parcela 32/1/42, 43 - lot 2, întabulat în Cartea 
funciară nr. 69270 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 69270, imobil ce face 
obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv Dobroiu Alina” . 
 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 
dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren în suprafață de 1420 mp, cu destinația drum de 
acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 4, parcela 15/1/14 - lot 2, întabulat în Cartea 
funciară nr. 69208 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 69208, imobil ce face 
obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv Țîncă Manda și Țîncă 
Florea ” . 
 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 ”. 
 

XVIII.  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 218 mp din acte (220 mp din 
măsurători), cu destinația drum de acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 4, parcela 
15/1/14, întabulat în Cartea funciară nr. 58256 (nr. CF vechi 6172) a localității Berceni, Județul Ilfov, 
având număr cadastral 3165, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 
proprietarii acestuia, respectiv Țîncă Manda, Milea Ioana, Pîrvu Alexandru” . 
 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 ”. 
 

XIX. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
P.U.Z.  întocmit  de SC URBAN ARCHITECT 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 37, tarla 15, parcela 
38/1/23, nr. Cadastral 1646, suprafata  totala de 5000,00 mp din acte , (4981,00 mp din masuratori), 
beneficiarul investitiei si finantatorul PUZ – BARAITARU FLORENTINA prin Moruzi Diana Anne 
Marie ”. 
 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”. 

 
XX.  S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 

P.U.Z. întocmit de SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investitii 
(functiunile) CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE 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 56, tarla 24, parcelele 
57/4, 57/5, nr. Cadastral 65043, suprafata  totala de 14.365mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ 
–  IORDAN IONUT EDUARD, IORDAN ROXANA ELENA, PETRESCU TIBERIU FLORIN, 
PETRESCU MARIA IOLANDA, reprezentati de Andrei Mlenajek ”. 
 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”. 

 
XXI. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 

P.U.Z.  întocmit de SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investitii 
(functiunile) CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI  UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna 
Berceni, De 11/139, tarla 3, parcela  11/46/01, 11/46, nr. Cadastral 67934, suprafata  totala de 18.798mp, 
beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ –  LAZAR STERICA, LAZAR TUDOR, DUMITRU 
GEORGEL, COVRIGEA CRISTINA- GABRIELA, DUMITRU MARIA, BIZON GHERGHINA, 
reprezentati de SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL”. 
 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”. 

 
XXII. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 

P.U.Z. întocmit de SC URBAN AMBITION SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile) 
CONSTRUIRE 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 
18/7, tarla 5, parcelele 18/5/31, 32, nr. Cadastral 2057, 3285, suprafata  totala de 7.254mp, (7.260 mp din 



masuratori), beneficiarii investitiei si finantatorii PUZ – MACHT MARIA si ZAMFIR ION, 
reprezentati de Pavel Aurora Gabriela, reprezentati de Andrei Mlenajek ”. 
 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”. 

 
XXIII.  S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 

P.U.Z. întocmit de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investitii 
(functiunile) CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE 
TEREN SI  UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, De 54, tarla 20, parcela 49/1/01, nr. 
Cadastralal 66531, suprafata  totala de 14.435mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ –  PETRE 
VASILE, reprezentati de MORUZI DIANA ”. 
 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”. 

 
XXIV. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 

P.U.Z.  întocmit  de SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investitii 
(functiunile): ZONA AGREMENT SI SERVICII CONEXE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, 
amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, DJ 41 FN, tarla 25, parcela 59/1, LOT 1, 2, 3, 4, nr. Cadastrale 
54626, 54685, 54687, 54688 suprafata  totala de 3300mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ – 
AZAD FALLAH MOHAMED, LUCAN MARIANA ANA, MOKHTARI - MAGHFERAT 
MEHRDAD, MOKHTARI - MAGFERAT ANCA, LUCAN GEORGE COSTEL, LUCAN 
ERMINA ”. 
 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”. 

 
XXV. 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 2168 mp, cu destinația drum de 
acces, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 33, parcelele 1606/2, 1607/1, 1607/2, întabulat în 
Cartea funciară nr. 70843 a localității Berceni, Județul Ilfov, având număr cadastral 70843, imobil ce face 
obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv Stancu Gheorghe, 
Stancu Constantin, Ștefan Matei, Tudor Ion, Tudor Leana ” . 
 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 ”. 
 



XXVI.  S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind 
împuternicirea reprezentantului Consiliului local al comunei Berceni, Județul Ilfov, care să semneze în 
numele Consiliului local al comunei Berceni, modificările survenite la Actul constitutive al S.C. Euro 
Apavol S.A., precum și Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. EURO 
APAVOL S.A.” 

Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului local 
Berceni. 
 În vederea nominalizării reprezentantului Consiliului local care să semneze în numele Consiliului 
local al comunei Berceni, modificările survenite la Actul constitutive al S.C. Euro Apavol S.A., precum și 
Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. EURO APAVOL S.A., dl. președinte 
de ședință cons. Ene George solicită a se face propuneri nominale. 

Astfel: 
- dl. cons. Petcu Viorel propune pe d-na Mihaela Anton;                                                   

 Referindu-se la propunerea d-lui cons. Petcu Viorel, atât dl. primar cât și grupul consilierilor PSD au 
solicitat informații cu privire la persoana propusă de către dl. cons. Petcu Viorel, propunând amânarea 
luării unei decizii până la ședința următoare, propunere neagreată de ceilalți consilieri locali ( PNL și 
USR-PLUS). 
 Apoi, nemaifiind și alte propuneri, se supune la vot propunerea d-lui cons. Petcu Viorel, 
consemnându-se următorul rezultat: 9 voturi „ pentru ” și 6 voturi „ împotrivă ”. 
 Astfel, urmare a votului înregistrat, dl. președinte de ședință Ene George, supune la vot Proiectul de 
hotărâre în întegraliatea sa, vot în urma căruia se consemnează adoptarea acestuia cu 9 voturi „ pentru ” și 
6 voturi „ împotrivă ”. 
 

XXVII. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind alegerea 
membrilor Comitetului Director al Clubului Sportiv Berceni. ” 

Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului local 
Berceni. 
 În vederea nominalizării membrilor Comitetului Director al Clubului Sportiv Berceni, dl. președinte 
de ședință cons. Ene George solicită a se face propuneri nominale. 

Astfel: 
- dl. cons. Ene George face următoarele propuneri: 
  - reprezentanți din partea Consiliului local: - dl. cons. Drăgan Adrian – Costin; 
             - dl. cons. Ilie Claudiu – Ștefan; 
                        - dl. cons. Dumitrescu Ionel-Lucian;    
             - dl. cons. Șișu Valentin – Mihai;                                                

  - reprezentant din partea comunității locale: dl. Buzilă Iulian. 
 Nemaifiind și alte propuneri, se supune la vot propunerile d-lui cons. Ene George, consemnându-se 
consemnându-se următorul rezultat: 
 - propunerea privind pe dl. cons. Drăgan Adrian – Costin: 9 voturi „ pentru ” și 6 „ abțineri ”       
( conf. ROF al CL Berceni, voturi contabilizate ca voturi „ împotrivă ”).; 
 - propunerea privind pe dl. cons. Ilie Claudiu – Ștefan:       9 voturi „ pentru ” și 6 „ abțineri ”        
( conf. ROF al CL Berceni, voturi contabilizate ca voturi „ împotrivă ”).; 
 - propunerea privind pe dl. cons. Dumitrescu Ionel-Lucian:    9 voturi „ pentru ” și 6 „ abțineri ”       
( conf. ROF al CL Berceni, voturi contabilizate ca voturi „ împotrivă ”).; 
 - propunerea privind pe dl. cons. Șișu Valentin – Mihai:     6 voturi „ pentru ” și 9 „ abțineri ”        
( conf. ROF al CL Berceni, voturi contabilizate ca voturi „ împotrivă ”).; 
 - propunerea privind pe dl. Buzilă Iulian:            10 voturi „ pentru ” și 5 „ abțineri ”        
( conf. ROF al CL Berceni, voturi contabilizate ca voturi „ împotrivă ”).; 
 Astfel, urmare a votului înregistrat, dl. președinte de ședință Ene George, supune la vot Proiectul de 
hotărâre în întegraliatea sa, vot în urma căruia se consemnează adoptarea acestuia cu 9 voturi „ pentru ” și 
6 voturi „ abțineri ” ( conf. ROF al CL Berceni, voturi contabilizate ca voturi „ împotrivă ”)., membrii 
desemnați fiind domnii consilieri Drăgan Adrian – Costin, Ilie Claudiu – Ștefan, Dumitrescu Ionel – 
Lucian – din partea Consiliului local și, dl. Buzilă Iulian – din partea comunității locale/  



 
XXVIII.  S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind darea in 

folosinta a bazei sportive Berceni catre Asociatia Club Sportiv Juniors Berceni, in vederea desfasurarii 
activitatilor sportive in comuna Berceni ”. 

Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului local 
Berceni. 
 În continuare, pe marginea proiectului de hotărâre au fost consemnate următoarele: 
- dl. viceprimar face o succintă expunere a motivelor care au stat la baza inițierii proiectului de hotărâre, 
subliniind faptul că Asociatia Club Sportiv Juniors Berceni are înscriși, într-un procent majoritar, copiii 
din localitatea noastră, iar prin activitatea sportivă desfășurată de acest club, care conține și denumirea 
comunei noastre, este făcută mai cunoscută și localitatea noastră; 
- dl. primar Covrigea Gheorghe – precizează faptul că este de acord cu susținerea sportului, și mai ales cel 
care vizează copii din localitatea noastră, însă consideră că, Asociatia Club Sportiv Juniors Berceni, ca și 
toate celelalte cluburi sportive private care folosesc baza sportivă a comunei, trebuie să plătească o taxă de 
folosință, deoarece toate aceste cluburi sunt cluburi private care la rândul lor percep taxă fiecărui copil 
legitimat în cadrul lor;  
- nu ar fi normal, spune dl. Primar, ca un club sportiv privat să-și desfășoare activitatea ( care nu este o 
activitate non profit) pe o bază sportivă a localității fără nicio taxă de folosință, taxă care să fie utilizată 
pentru întreținerea acestei baze sportive;  de aceea, dl. Primar propune amânarea luării unei decizii până la 
elaborarea și aprobarea unui regulament privind utilizarea bazei sportive a comunei noastre; 
- dl. viceprimar, cons. Ene George – propune stabilirea unei taxe de 0 (zero) lei pentru utilizare terenurilor 
aflate în cadrul bazei sportive a comunei, deoarece, precizează dl. viceprimar, copiii, în marea lor 
majoritate provin din rândul locuitorilor din localitatea noastră;  
- în altă ordine de idei, dl. viceprimar susține menținerea acestei gratuități pentru Asociatia Club Sportiv 
Juniors Berceni, până la momentul aprobării unui Regulament cadru privind utilizarea bazei sportive a 
comunei noastre; 

Urmare a celor consemnate mai sus, dl. cons. Ene George – președinte de ședință, supune la vot, 
aprobarea darii în folosință a bazei sportive Berceni (teren sintetic si vestiare aferente, teren iarba si 
vestiare aferente) către Asociatia Club Sportiv Juniors Berceni, în vederea desfasurarii activitatilor 
sportive in comuna Berceni, pentru o perioada de 3 ani, fără plata vreunei taxe până la data aprobării unui 
regulament cu privire la modul de folosință a bazei sportive Berceni. 

Supusă la vot, propunerea d-lui viceprimar Ene George este aprobată cu 13 voturi „ pentru ” și 2      
„ abțineri ” ( conf. ROF al CL Berceni, voturi contabilizate ca voturi „ împotrivă ”). 

Astfel, în urma rezultatului votului mai sus consemnat, dl. președinte de ședință Ene George, supune 
la vot Proiectul de hotărâre, astfel cum a fost modificat prin propunerea d-lui viceprimar, consemnându-se 
adoptarea acestuia cu 13 voturi „ pentru ” și 2 „ abțineri ” ( conf. ROF al CL Berceni, voturi contabilizate 
ca voturi „ împotrivă ”).. 
 

XXIX.  S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind darea in 
folosinta a bazei sportive Berceni catre Club Mihnea Alexandru, în vederea desfășurării activităților 
sportive în comuna Berceni ”. 

Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului local 
Berceni. 
 În continuare, pe marginea proiectului de hotărâre au fost consemnate următoarele: 
- dl. viceprimar face o succintă expunere a motivelor care au stat la baza inițierii proiectului de hotărâre, 
subliniind faptul că,  Club Mihnea Alexandru are înscriși, copii din localitățile învecinate, și de aceea nu 
ar fi justificată aprobarea utilizării bazei sportive a comunei noastre; 
- dl. primar Covrigea Gheorghe – precizează faptul că, și acest club ca și Asociatia Club Sportiv Juniors 
Berceni pentru care a fost aprobată utilizarea aceleiași baze sportive fără nicio taxă, are legitimați copii din 
comuna Berceni și de aceea ar trebui păstrată aceeași unitate de măsură; 
- dl. Cons. Radu Florin – susținând cele spuse de dl. Primar, precizează faptul că sunt mulți copii din 
localitatea noastră înscriși la acest club, unul dintre ei fiind chiar băiatul său; 
 Apoi, pe fondul unor discuții contradictorii purtate între consilerii prezenți la ședință, dl. președinte 
de ședință – cons. Ene George, supune la vot Proiectul de hotărâre, consemnându-se următorul rezultat:       



6 voturi „ pentru ” și 9 „ abțineri ” ( conf. ROF al CL Berceni, voturi contabilizate ca voturi                       
„ împotrivă ”). 
 Astfel, în urma rezultatului votului mai sus consemnat, Proiectul de hotărâre a fost respins cu 6 
voturi „ pentru ” și 9 „ abțineri ” ( conf. ROF al CL Berceni, voturi contabilizate ca voturi „ împotrivă ”). 
 

XXX. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind darea in 
folosinta a bazei sportive Berceni catre Fotbal Club Metaloglobus, in vederea desfasurarii activitatilor 
sportive in comuna Berceni ”. 

Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului local 
Berceni. 
 În continuare, pe marginea proiectului de hotărâre au fost consemnate următoarele: 
- dl. viceprimar face o succintă expunere a motivelor care au stat la baza inițierii proiectului de hotărâre, 
subliniind faptul că,  aprobarea utilizării bazei sportive de către Fotbal Club Metaloglobus, club în cadrul 
cărei activează o echipă de fotbal înscrisă în Liga a II-a de fotbal, ar contribui la o degradare mai rapidă a 
gazonului de pe terenul de fotbal, și de aceea nu ar fi justificată aprobarea utilizării bazei sportive a 
comunei noastre; 
- dl. primar Covrigea Gheorghe – precizează faptul că, acest club (Fotbal Club Metaloglobus) este dispus 
să plătească o taxă de folosință destul de mare, cee ace ar putea contribui la întreținerea bazei sportive, 
precum și la susținerea echipei de fotbal a CS Berceni, aflat în subordinea Consiliului local; 
 Apoi, de asemenea, pe fondul unor discuții contradictorii purtate între consilerii prezenți la ședință, 
dl. președinte de ședință – cons. Ene George, supune la vot Proiectul de hotărâre, consemnându-se 
respingerea acestuia cu 9 voturi „ împotrivă ”, 5 voturi „ pentru ” și 1„ abținere ” ( conf. ROF al CL 
Berceni, vot contabilizat ca vot „ împotrivă ”). 
  

XXXI.  S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „ Anghel Saligny ” pentru obiectivul de 
investiții „ Modernizare străzi în comuna Berceni, Județul 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. Ene George, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se consemnează adoptarea 
acestuia cu 15 voturi „pentru”. 

 
În continuare, după epuizarea punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței, au fost consemnate 

următoarele luări de cuvânt: 
- dl. cons. Dumitrescu Ionel-Lucian – referindu-se la activitatea desfășurată în cadrul Școlii gimnaziale 
nr.1, prezintă unele aspecte constatate în perioada anterioară ședinței, astfel: 
- în momentul de față un număr de 6 clase își desfășoară procesul de învățământ în sistem on-line, datorită 
faptului că în cadrul fiecărei clase a fost înregistrat câte un caz de infectare cu Sar-COV 19; 
- la mansarda școlii nu există sistem de supraveghere video, iar la geamuri nu există un sistem de siguranță 
pentru copii (grilaje); 
- dl. primar Covrigea Gheorghe – vor fi analizate situațiile prezentate de către dl. cons. Dumitrescu Ionel-
Lucian, și în măsura posibilităților aceste aspecte vor fi remediate; 
- în altă ordine de idei, dl. primar, adresându-se d-lui viceprimar Ene George, întreabă dacă lucrările de 
modernizare a DJ 401 includ și alveolele aferente stațiilor STB, precum și dacă parcările se fac pentru toți, 
cu respectarea proiectului, sau în funcție de preferințe; 
- dl. viceprimar Ene George – lucrările de modernizare a Dj 401 nu presupun numai refacerea căii de 
rulare pentru autovehicule, ci în principal, asigurarea condițiilor de trafic pietonal (trotuare) și pentru 
biciclete ( piste de biciclete); 
- deasemenea, lățime șoselei s-a mărit de la 6 m la 7 m;   
- în ceea ce privește pista de biciclete, dl. viceprimar precizează faptul că acestea nu puteau fi făcute în 
imediata apropiere a bandei de circulație pentru outovehicule deoarece prevederile legale în domeniu nu 
permite acest lucru; 



- cu privire la alveolele aferente stațiilor STB, dl. viceprimar spune că nici atunci cînd existau nu erau 
folosite și de aceea, odată cu aprobarea PMUD ( aprobat și de către Consiliul local Berceni) nu au mai fost 
prevăzute astfel de alveole. 
 Apoi, problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței fiind epuizate, dl. președinte de ședință, cons. 
Ene George, declară şedinţa închisă. 
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