
 
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, joi - 25.11.2021, 
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. 233/19.11.2021, 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 joi, 25.11.2021, 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, iar prin conexiune on-line prin 
intermediul aplicației electronice WhatsApp, conectare video, doi consilieri, respectiv dl. cons. 
Dumitrescu Ionel - Lucian și dl. cons. Nae Iulian - Teofil. 

În continuare, este supus aprobării procesul – verbal al ședinței anterioare, respectiv al ședinței 
extraordinare de îndată desfășurată în data de 01.11.2021; 

Supus la vot, procesul - verbal mai sus menționat este 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 includerea în domeniul public al comunei Berceni, Județul Ilfov a 
unui bun imobil în vederea întabulării / înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în 
evidențele de cadastru și carte funciară. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Berceni, pe anul 2021. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unei autocisterne cu perie și lamă de 

deszăpezire prin leasing financiar. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborate de SC URBAN 

ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE 
P+1E+M, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, UTILITĂȚI, amplasat în 
Județul Ilfov, comuna Berceni, De 42, tarla 20, parcela 49/1/012, nr. Cadastral 66543 cu suprafața totală 
de 16.332,00 mp din acte (16.248,00 din măsurători), beneficiar de investiție și finanțatori PUZ – SC 
EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului teren 
intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 23, parcela 55/2/6,7,8,9,10, în suprafață de 
4877,00 mp, lot 1, având număr cadastral 54090, întabulat în Cartea funciară nr. 54090 a localității 
Berceni, cu destinația drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 



proprietarii acestora, respectiv Ion Dumitru, Ion Magda Mioara, Negrei Bogdan-Nicolae, Negrei Otilia-
Magdalena. 

6. Proiect de hotărâre privind participarea comunei Berceni, județul Ilfov, la Programul privind 
creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilelor -teren 
intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 3, parcela 11/24, în suprafață de 775 mp, lot 10, 
având număr cadastral 71343, întabulat în Cartea funciară nr. 71343 a localității Berceni, -teren intravilan 
situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 3,parcela 11/11/23, în suprafață de 623 mp, lot 10, având 
număr cadastral 69907, întabulat în Cartea funciară nr. 69907 a localității Berceni, -teren intravilan situat 
în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 3, parcelele 11/129 și 11/130, în suprafață de 209 mp ( 219 mp 
măsurată), având număr cadastral 61688, întabulat în Cartea funciară nr. 61688 a localității Berceni, cu 
destinația drum de acces, imobile ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii 
acestora, respectiv Stanciu Vasilica, Ghenu Alexandru, Morogan Ionica, Ghenu Marian. 
 Înainte de supunerea la vot a proiectului ordinii de zi dl. primar Covrigea Gheorghe, propune 
includerea pe ordinea de zi a ședinței a încă două puncte, respectiv: 

a) „ Proiect de hotărâre privind acordarea burselor sociale, burse de studiu, burse de merit și 
performanță pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (gimnazial) din comuna 
Berceni, judeţul Ilfov, aferente semestrului I, an școlar 2021 – 2022. ”; 

b) „ Proiect de hotărâre privind participarea comunei Berceni, județul Ilfov, la Programul privind 
creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru proiectul „ Modernizare Sistem Iluminat Public în comuna Berceni, Județul Ilfov ”. 
 Supusă la vot, propunerea domnului primar cu privire la includerea pe ordinea de zi a celor două 
proiecte de hotărâre, este aprobată cu 15 voturi „ pentru”. 
 În continuare, supus la vot, proiectul ordinii de zi mai sus prezentat, completat cu cele două proiecte 
de hotărâre propus de dl. primar, a fost aprobată cu un numar de 15 voturi „ pentru ”. 

Este de menționat faptul, că proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi, 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 includerea în 
domeniul public al comunei Berceni, Județul Ilfov a unui bun imobil în vederea întabulării / înscrierii cu 
caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară.” 

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”.   

 II. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului Clubului Sportiv Berceni, pe anul 2021.” 

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

 Nefiind consemnate luări de cuvânt pe marginea Proiectului de hotărâre, dl. președinte de ședință - 
cons. 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 aprobarea 
achiziționării unei autocisterne cu perie și lamă de deszăpezire prin leasing financiar.” 

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”. 

 



IV. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal elaborate de SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul 
de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E+M, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULAȚII, UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, De 42, tarla 20, 
parcela 49/1/012, nr. Cadastral 66543 cu suprafața totală de 16.332,00 mp din acte (16.248,00 din 
măsurători), beneficiar de investiție și finanțatori PUZ – SC EXCLUSIV INTERCONSTRUCT 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. 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 aprobarea 
dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului teren intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, 
tarlaua 23, parcela 55/2/6,7,8,9,10, în suprafață de 4877,00 mp, lot 1, având număr cadastral 54090, 
întabulat în Cartea funciară nr. 54090 a localității Berceni, cu destinația drum de acces, imobil ce face 
obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestora, respectiv Ion Dumitru, Ion 
Magda Mioara, Negrei Bogdan-Nicolae, Negrei Otilia-Magdalena.”. 
 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”. 
 

VI. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind 
participarea comunei Berceni, județul Ilfov, la Programul privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public.”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Ținând cont de faptul că proiectul de hotărâre are ca obiect constituirea unei Comisii mixte tehnice 
ca și organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură 
fundamentarea și susținerea procedurii de întocmire și depunere a documentației pentru accesare de 
fonduri conform Ghidului de finanțare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a 
infrastructurii de iluminat public, din 12.10.2021, dl. președinte de ședință Ene George, solicită a se face 
propuneri cu privire la nominalizarea persoanelor care vor alcătui comisia mai sus menționată. 
 Astfel, au fost consemnate următoarele propuneri: 

- dl. cons. Petcu Viorel propune pe d-na Anton Mihaela; 
- dl. Primar Covrigea Georghe propune pe d-na Stoenescu Nicoleta; 
- dl. Viceprimar Ene George propune pe dl. consilier Șișu Valentin – Mihai; 

 Nefiind făcute și alte propuneri, dl. președinte de ședință - cons. Ene George, supune la vot 
propunerea consemnate mai sus, vot în urma căruia d-na Anton Mihaela, d-na Stoenescu Nicoleta și dl. 
consilier Șișu Valentin – Mihai, cu 15 voturi „ pentru” (unanimitate), sunt desemnați în vederea 
constituirii Comisiei mixte tehnice ca și organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și 
consultanță, care asigură fundamentarea și susținerea procedurii de întocmire și depunere a documentației 
pentru accesare de fonduri conform Ghidului de finanțare a Programului privind creşterea eficienţei 
energetice a infrastructurii de iluminat public, din 12.10.2021. 
 Apoi, supus la vot, proiectul de hotărâre privind participarea comunei Berceni, județul Ilfov, la 
Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, este adoptat cu 15 
voturi „ pentru” (unanimitate). 
 

VII.  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, aferente semestrului I, an școlar 2021 
– 2022.”. 



 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului 
local Berceni.  
 Cu privire la cuantumul burselor sociale, dl. viceprimar Ene George propune majorarea 
cuantumului acestora, respectiv majorarea cuantumului pentru un număr de 8 burse sociale orfani și 5 
burse sociale medicale de la 284 lei per bursă la 1000 lei per bursă. 
 Referitor la propunerea d-lui viceprimar, d-na Oancea Oana Maria – inspector în cadul 
Compartimentului financia-contabil, impozite și taxe și executări silite – precizează faptul că în momentul 
de față această majorare nu este posibilă datorită lipsei prevederilor bugetare, însă se va putea totuși 
majora după ce se vor fi alocate sumele suplimentare la rectificarea bugetului. 
 Dl. Viceprimar, urmare a celor spuse de către d-na Oancea Oana Maria, propune a se avea în 
vedere alocarea sumei necesare majorării burselor sociale până la cuantumul de 1000 lei per bursă. 
 Deasemenea, cu precizarea că nu face obiectul proiectului de hotărîre analizat, dl. Viceprimar 
propune aprobarea unei sume de 50 lei/copil pentru achiziționarea cadourilor ce vor fi acordate cu ocazia 
Sărbătorilor de Iarnă tuturor copiilor preșcolari, elevilor din grădinițele și școlile din comuna Berceni, 
Județul Ilfov.  
 Pentru stabilirea produselor ce vor fi achiziționate pentru aceste cadouri, dl. viceprimar propune 
constiuirea unei comisii de analiză a pieței, alcătuită din d-nii consilieri Vrăjitoru Leontin Daniel, Drăgan 
Costin Adrian și Petcu Viorel. 
 Supuse la vot, cele două propuneri făcute de către dl. Viceprimar Ene George, sunt aprobate cu 15 
voturi „ pentru ”. 
  Apoi, supus la vot, proiectul de hotărâre privind acordarea burselor sociale, burse de studiu, burse 
de merit și performanță pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (gimnazial) din 
comuna Berceni, judeţul Ilfov, aferente semestrului I, an școlar 2021 – 2022, este adoptat cu 15 voturi      
„ pentru” (unanimitate). 
 

VIII. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind 
participarea comunei Berceni, județul Ilfov, la Programul privind creşterea eficienţei energetice a 
infrastructurii de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul        
„ Modernizare Sistem Iluminat Public în comuna Berceni, Județul Ilfov”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Pe marginea proiectului de hotărâre au fost consemnate următoarele: 
 - d-na arhitect șef Tofan Gabriela – face o succintă prezentare a investiției propuse prin proiectul 
de hotărâre, precizând faptul că, pentru a obține un punctaj bun la evaluarea proiectului de investiție a fost 
emisă autorizația de construire; 
 - Reprezentantul firmei Cocorec Construct – dl. Octavian, firmă care a elaborat proiectul privind 
infrastructura de iluminat public, face o prezentare a acestuia, precizând că acesta va fi depus în vederea 
obținerii finanțării.  
  Apoi, supus la vot, proiectul de hotărâre privind participarea comunei Berceni, județul Ilfov, la 
Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public și pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Modernizare Sistem Iluminat Public în comuna 
Berceni, Județul Ilfov”, este adoptat cu 15 voturi „ pentru” (unanimitate). 
 

IX. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
dobândirii de către comuna Berceni, a imobilelor -teren intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, 
tarlaua 3, parcela 11/24, în suprafață de 775 mp, lot 10, având număr cadastral 71343, întabulat în Cartea 
funciară nr. 71343 a localității Berceni, -teren intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 
3,parcela 11/11/23, în suprafață de 623 mp, lot 10, având număr cadastral 69907, întabulat în Cartea 
funciară nr. 69907 a localității Berceni, -teren intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 3, 
parcelele 11/129 și 11/130, în suprafață de 209 mp ( 219 mp măsurată), având număr cadastral 61688, 
întabulat în Cartea funciară nr. 61688 a localității Berceni, cu destinația drum de acces, imobile ce face 
obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestora, respectiv Stanciu Vasilica, 
Ghenu Alexandru, Morogan Ionica, Ghenu Marian”. 



 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, înainte de închiderea ședinței, în conformitate cu prevederile Regulamentului  
privind eliberarea avizului program şi acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale 
în comuna Berceni, județul Ilfov, aprobat prin H.C.L. nr. 72/29.06.2021, sunt supuse aprobării Consiliului 
local următoarele solicitări privind eliberarea avizului program şi acordului de funcţionare: 

- cererea înregistrată sub nr. 19633/06.08.2021 prin care SC BUCEGI INVEST SRL  – cu sediul 
social în comuna Berceni, Șoseaua de Centură, nr. 31, Județul Ilfov, având nr. de ordine în Registrul 
comerţului – J23/4019/11.11.2015, CUI – 30661675, reprezentată legal prin dl. Ciortan Cristian, solicită 
eliberarea avizului program de funcționare și acordului de funcţionare pentru activităţile conform COD 
CAEN 4730 – comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, la 
sediul situat în comuna Berceni, Șoseaua de Centură, nr. 31, Județul Ilfov ;   

Supusă la vot, cererea mai sus prezentata este aprobata cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  
- cererile înregistrate sub nr. 22595/09.09.2021 și 20256/13.08.2021 prin care SC DDD FACILITY 

MASTER SRL – cu sediul social în SAT Berceni, comuna Berceni, Intrarea Perilor, nr. 16, camera 1, 
Județul Ilfov, având nr. de ordine în Registrul comerţului – J23/4248/05.09.2018, CUI – 39831730, 
reprezentată legal prin d-na Pohrib Florina, solicită eliberarea avizului program de funcționare și acordului 
de funcţionare pentru activităţile conform COD CAEN 8129 – alte activități de curățenie,;    

Supusă la vot, cererea mai sus prezentata este aprobata cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  
- cererile înregistrate sub nr. 21454/27.08.2021 și 21455/27.08.2021 prin care SC SEMIR 

STANDARD SRL  – cu sediul social în sat Berceni, comuna Berceni, str. Libertății, nr. 37, Județul Ilfov, 
având nr. de ordine în Registrul comerţului – J23/2403/02.11.2009, CUI – 26172590, reprezentată legal 
prin Acheaua Constantin Daniel, solicită eliberarea avizului program de funcționare și acordului de 
funcţionare pentru activităţile conform COD CAEN 4729 – comerț cu amănuntul al altor produse 
alimentare, în magazine specializate; 4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 4722 – comerț cu amănuntul al cărnii și al 
produselor din carne, în magazine specializate, la sediul situat în sat Berceni, comuna Berceni, Bld. 1 Mai, 
nr. 187, Județul Ilfov ;   

Supusă la vot, cererea mai sus prezentata este aprobata cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  
- cererile înregistrate sub nr. 21680/31.08.2021 și 21679/31.08.2021 prin care SC GEC MARKET 

& FOOD DELIVERY SRL  – cu sediul social în comuna Berceni, Bld. 1 Mai, nr. 198, Județul Ilfov, 
având nr. de ordine în Registrul comerţului – J23/3114/18.05.2021, CUI – 44295159, reprezentată legal 
prin Gheorghe Daniela, solicită eliberarea avizului program de funcționare și acordului de funcţionare 
pentru activităţile conform COD CAEN 4711 – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 4719 - comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare; 4941 – transporturi rutiere de mărfuri; 
5210 – depozitări; 5224 – manipulări; 4722 – comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în 
magazine specializate; 5610 – restaurante; 5621 – activități de alimenatație (catering) pentru evenimente; 
5630 – baruri și alte activități de servire a băuturilor, la sediul situat în comuna Berceni, Str. Mihai 
Eminescu, nr. 17, spațiu comercial, Județul Ilfov ;   

Supusă la vot, cererea mai sus prezentata este aprobata cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  
- cererile înregistrate sub nr. 24817/04.10.2021 și 24816/04.10.2021 prin care SC PAPER 

CONSTRUCȚII SRL  – cu sediul social în București, sector 4, str. Panselelor, nr. 12, bl. 134, sc. 1, et. 1, 
ap. 8, având nr. de ordine în Registrul comerţului – J40/11780/29.08.2003, CUI – 15704896, reprezentată 
legal prin Dascălu Maricica, solicită eliberarea avizului program de funcționare și acordului de funcţionare 
pentru activităţile conform COD CAEN 4752 – comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă, și a celor pentru vopsit, în magazine specializate, la sediul situat în comuna Berceni, 
Bld. 1 Mai, nr. 67, Județul Ilfov ;   

Supusă la vot, cererea mai sus prezentata este aprobata cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  



- cererile înregistrate sub nr. 24564/30.09.2021 și 24563/30.09.2021 prin care SC LUCA 
WOODSCONS SRL  – cu sediul social în sat Berceni, comuna Berceni, Bld. 1 Mai, nr. 1, Județul Ilfov, 
având nr. de ordine în Registrul comerţului – J23/1735/17.03.2021, CUI – 43933836, reprezentată legal 
prin Luca Sorin Marin, solicită eliberarea avizului program de funcționare și acordului de funcţionare 
pentru activităţile conform COD CAEN 1623 – fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru 
construcții; 1610 – tăierea și rindeluirea lemnului; 1621 – fabricarea de furnire și a panourilor de lemn, la 
sediul situat în comuna Berceni, Bld. 1 Mai, nr. 1, Județul Ilfov ;   

Supusă la vot, cererea mai sus prezentata este aprobata cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  
- cererile înregistrate sub nr. 26405/20.10.2021 și 26404/20.10.2021 prin care SC FAMYLY 

MARKET EXPRES SRL  – cu sediul social în comuna Berceni, Bld. 1 Mai, nr. 276, Județul Ilfov, având 
nr. de ordine în Registrul comerţului – J23/499/02.03.2012, CUI – 29851838, reprezentată legal prin 
Ungureanu Marian, solicită eliberarea avizului program de funcționare și acordului de funcţionare pentru 
activităţile conform COD CAEN 4532 – comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule, 
sediul situat în comuna Berceni, Bld. 1 Mai, nr. 276, Județul Ilfov ;   

Supusă la vot, cererea mai sus prezentata este aprobata cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  
 

 În continuare, au fost consemnate următoarele: 
- dl. Giurumescu Cristian – consultant achiziții publice, referindu-se la proiectul privind 

modernizare trotuare în comuna Berceni, Județul Ilfov, solicit a se acorda un aviz de principiu privind 
modificarea Studiului de fezabilitate în sensul de realizarea a trotuarelor pe o singură parte a străzii, acolo 
unde realizarea pe ambele laturi nu este posibilă; 

- dl. Viceprimar Ene George – spune că ar fi necesară contractarea unei firme de specializate pentru 
realizarea unui studio de trafic în vederea stabilirii străzilor pe care să fie reglemnatată circulație cu sens 
unic;  
 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 
        25.11.2021 
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