
 
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, luni - 18.10.2021, 
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. 202/12.10.2021, 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 luni, 18.10.2021, 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 13 consilieri, , lipsă fiind d-nii. consilieri Țîncă Marius 
și Vrăjitoru Leontin Daniel. 

În continuare, este supus aprobării procesul – verbal al ședinței anterioare, respectiv al ședinței 
ordinare desfășurată în data de 29.09.2021; 

Supus la vot, procesul - verbal mai sus menționat este aprobate cu 13 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 rectificarea bugetului local al comunei Berceni, Județul Ilfov, pe anul 
2021. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor sociale, burse de studiu, burse de merit și 
performanță pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (gimnazial) din comuna 
Berceni, judeţul Ilfov. 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
comunei Berceni, Județul Ilfov. 
 Înainte de supunerea la vot a proiectului ordinii de zi dl. viceprimar - cons. Ene George, președinte 
de ședință, propune includerea pe ordinea de zi a ședinței a încă două puncte, respectiv: 

a) „ Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de 
investitii ” Dotarea scolilor din Comuna Berceni cu echipamente de protectie si dispozitive medicale ”; 

b) „ Proiect de hotărâre privind  aprobare transferuri fonduri către Club Sportiv Berceni”; 
 Supusă la vot, propunerea domnului viceprimar Ene George cu privire la includerea pe ordinea de zi 
a celor două proiecte de hotărâre, este aprobată cu 13 voturi „ pentru”. 
 În continuare, supus la vot, proiectul ordinii de zi mai sus prezentat, completat cu cele două proiecte 
de hotărâre propus de dl. viceprimar, a fost aprobată cu un numar de 13 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 proceda la dezbaterea primului punct înscris pe ordinea de zi, se 
consemnează faptul că, la lucrările ședinței ordinare participă, prin prezență fizică, și dl. cons. Țîncă 



Marius, iar prin conexiune on-line, prin intermediul aplicației electronice WhatsApp, conectare video, dl. 
cons. Vrăjitoru Leontin-Daniel – aflat în izolare datorită infectării cu virusul SARS COV2, în felul acesta 
numărul consilierilor prezenți fiind de 15, dintr-un nunăr total de 15 consilieri în funcție. 

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

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

Se dă cuvântul doamnei Oancea Oana-Maria – inspector în cadrul Compartimentului Financiar-
contabil pentru a prezenta Raportul de specialitate cu privire la proiectul de hotărâre, precum și pentru a 
preciza sursele de fiananțare prin care au fost alocate sumele aferente rectificării bugetare. Deasemenea,   
d-na Oancea Oana-Maria face precizări cu privire la obiectivele cuprinse în lista de investiții pentru care 
au fost prevăzute fonduri suplimentare. 

În continuare, domnul viceprimar Ene George propune spre analiza și aprobarea Consiliului local 
următoarele modificări și completări ale listei de investiții: 

a) pentru obiectivele cuprinse în lista de investiții privind „ modernizare străzi ” și „ îmbrăcare 
drumuri” propune ca suma alocată să rămână la câte 1.000 lei pentru fiecare, iar diferența rezultată în 
urma acestei propuneri de modificare a sumelor pentru cele două obiective să fie repartizată astfel încât 
sumele alocate pentru obiectivul „ birotică ”, atât la primărie, cât și pentru unitățile de învățământ, să 
ajungă la suma de 100.000 lei pentru fiecare; 

b) obiectivul cuprins în lista de investiții cu privire la achiziția unui buldoexcavator, să fie 
înlocuită cu achiziția unei mașini multifuncționale ( măturat străzi, lamă deszăpezire, stropit străzi,etc.), cu 
precizarea că, această propunere a fost făcută de către d-nii consilieri Țîncă Marius și Nae Iulian-Teofil; 
 Cu referire la propunerea de achiziționare a unei mașini multifuncționale, dl. primar Covrigea 
Gheorghe spune că, în opinia sa, realizarea unei instalații de irigații subterane pentru spațiile verzi ce vor 
fi inființate pe Dj 401 ar fi fost mult mai utilă în comparație cu această mașină care, atunci când va fi 
folosită va contribui la îngreunarea traficului rutier; 
 Pentru achiziționarea mașinii multifuncționale, dl. vicperimare propune suma de 600.000 lei; 
 - dl. cons. Țîncă Marius – mașina multifuncțională este absolut necesară, însă achiziționarea sa ar 
putea întâmpina unele probleme, deoarece toți cei care comercializează astfel de mașini, în contextul 
pandemic trecut și actual, înregistrează întârzieri considerabile la livrare; 
 c) o altă propunere a d-lui viceprimar este aceea de suplimentare a sumei alocate construcției unei 
noi școli, respectiv alocarea unei sume suplimentare de 800.000 de la obiectivele de asfaltări; 
 Supuse la vot, toate aceste propuneri ale domnului viceprimar Ene George au fost aprobate cu 14 
voturi „ pentru” și o abțimere (dl. cons. Stan Marian), cu precizarea că suma totală a bugetului rectificat pe 
anul 2021 a rămas aceeași cu cea prevăzută în proiectul de rectificare a bugetului.  

Apoi, nemaifiind alte propuneri sau 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 aprobarea acestuia cu 14 voturi „ pentru ” și o „ abținere” (cons. Stan Marian); 

 

 II. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind acordarea 
burselor sociale, burse de studiu, burse de merit și performanță pentru elevii din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat (gimnazial) din comuna Berceni, judeţul Ilfov.” 

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. Ene George, supune la vot Proiectul de hotărâre, 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 
actualizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei 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”. 

 

IV. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ” Dotarea școlilor din Comuna Berceni 
cu echipamente de protectie si dispozitive medicale ””. 
 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. Ene George, 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  aprobare 
transferuri fonduri către Club Sportiv Berceni”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Cu privire la cuantumul sumei transferate către C.S. Berceni, dl. viceprimar, precizând că acești 
bani sunt alocați pentru perioada rămasă până la sfârșitul anul 2021, propune aprobarea transferării unei 
sume de 40.000 lei, care să fie cuprinsă în bugetul clubului ce urmează a fi supus aprobării Consiliului 
local. 
 Nefiind consemnate și alte luări de cuvânt pe marginea Proiectului de hotărâre, dl. președinte de 
ședință - cons. Ene George, supune la vot Proiectul de hotărâre, cu mențiunea că suma este de 40.000 lei, 
vot în urma căruia se consemnează adoptarea acestuia cu 15 voturi „pentru”.  
 În continuare, ordinea de zi a ședinței fiind epuizată, au mai fost consemnate următoarele: 
- dl. consilier Dumitrescu Ionel-Lucian – informează Consiliul local că a participat la ședința Consiliului 
de Administrație a Școlii Gimnaziale nr. 1 Berceni, ședință în care d-na director adjunct Enache Roxana, 
pe fondul apariției unor noi cazuri de infectare cu virusul SARS COV2 ( 2 îngrijitoare confirmate pozitiv,  
încă o îngrijitoare în așteptarea rezultatului testului), a propus și, Consiliul a aprobat, intrarea școlii în 
scenariul on-line, cel puțin pentru perioada acestei săptămâni;  
 
 Apoi, problemele înscrise pe ordinea de zi fiind epuizate, dl. președinte de ședință, cons. Ene 
George, declară şedinţa închisă. 

 
  
 
 
 
 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              Secretar general  

          al comunei Berceni, 
            Cons. George ENE                                         Gheorghe HAIDUCU 
 
 
 
 
           
        Comuna Berceni 
        18.10.2021 
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