
 
 

P R O C E S – V E R B A L 
Încheiat astăzi, joi - 16.12.2021, 

cu prilejul şedinţei extraordinare de îndată 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. (4), 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. 248/15.12.2021, Consiliul local al comunei 
Berceni a fost convocat în şedinţă extraordinară de îndată, 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, 
16.12.2021, orele 1600. 

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

 

În continuare, 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 rectificarea bugetului local al comunei Berceni, Județul Ilfov, pe 

anul 2021. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei 

Berceni nr. 126/25.11.2021 cu privire la acordarea burselor sociale, burse de studiu, burse de merit și de 
performanță pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat (gimnazial) din comuna 
Berceni, județul Ilfov. 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor de bani necesare procurării cadourilor 
acordate cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă copiilor preșcolari și elevilor din grădinițele și școlile din comuna 
Berceni, Județul Ilfov. 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înscrierii proiectului ”Stații de încărcare pentru 
mașini electrice în localitatea Berceni” în cadrul Programului desfășurat de Administrația Fondului pentru 
Mediu și întocmirii documentației necesare solicitării finanțării. 

 

Supus la vot, proiectul ordinii de zi mai sus prezentat, a fost aprobată cu un numar de 15 voturi       
„ pentru ” (unanimitate).  

Este de precizat faptul că, toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței, sunt 
însoțite de avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Berceni. 

I.  S-a trecut la primul punct al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de 
ședință. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni. 
 În continuare, în vederea alegerii președintelui de ședință se fac următoarele propuneri: 

- dl. cons. Petcu Viorel propune pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pe dl. cons. Soare Robert; 
Nemaifiind și alte propuneri, se supune la vot propunerea d-lui cons. Petcu Viorel privind alegerea 

d-lui Soare Robert în funcția de președinte de ședință, consemnându-se următoarul rezultat: 
- 6 voturi „ pentru” și 9 voturi „ împotrivă”. 
Ca urmare a votului mai sus consemnat, neîntrunindu-se numărul necesar de voturi pentru 

alegerea d-lui cons. Soare Robert în funcția de președinte de ședință, respectiv majoritatea simplă  (primul 
număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenţi la o şedinţă a organului colegial, cu 



condiţia îndeplinirii cvorumului majoritatea simplă), dl. Ene George – președintele de ședință (în 
exercițiu) solicită a se face alte propuneri; 

Astfel: 
- dl. cons. Pîrvu Alexandru propune pentru funcția de președinte de ședință pe dl. cons. Drăgan 

Costin-Adrian; 
- dl. cons. Drăgan Costin-Adrian propune pentru funcția de președinte de ședință pe dl. cons. Ene 

George; 
Nemaifiind şi alte propuneri sunt supuse la vot cele două propuneri, consemnându-se următorul 

rezultat: 
- propunerea d-lui cons. Pîrvu Alexandru: 6 voturi „ pentru” și 9 voturi „ abținere” ( conform 

prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local, abținerile se numără la 
voturile împotrivă); 

- propunerea d-lui cons. Drăgan Costin-Adrian: 9 voturi „ pentru” și 4 voturi „ împotrivă” și 2 
voturi „abținere” ( conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local, 
abținerile se numără la voturile împotrivă); 

Ca urmare a rezultatului votului, dl. Viceprimar - consilier Ene George este ales președinte de 
ședință pentru o perioada de 3 luni, respectiv pentru perioada decembrie 2021 – februarie 2022, care va 
conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta, proiectul de hotărâre fiind 
adoptat, în bloc, cu 9 voturi „ pentru”, 4 voturi „ împotrivă” și 2 voturi „ abținere ” ( conform prevederilor 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local, abținerile se numără la voturile 
împotrivă). 

II.  S-a trecut la al doilea punct al ordinii 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. 
 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 ” (unanimitate). 

III. S-a trecut la următorul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Berceni nr. 126/25.11.2021 cu privire la acordarea 
burselor sociale, burse de studiu, burse de merit și de performanță pentru elevii din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat (gimnazial) din comuna Berceni, județul 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 ” (unanimitate). 

IV. S-a trecut la următorul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării 
sumelor de bani necesare procurării cadourilor acordate cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă copiilor preșcolari 
și elevilor din grădinițele și școlile din comuna Berceni, Județul Ilfov. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului 
local Berceni. 
 Pe marginea proiectului de hotărâre au fost consemnate următoarele: 

-  dl. cons. Petcu Viorel – comisia constituită în vederea analizării pieței pentru achiziționarea 
cadourilor ocazionate de sărbătorilor de iarnă, respectiv d-nii consilieri Vrăjitoru Leontin Daniel, Drăgan 
Costin Adrian și Petcu Viorel, în urma prospectării pieței au găsit mai multe produse care pot fi 
achiziționate la aceeași sumă ca cea de anul trecut, iar pe lângă dulciuri și fructe, vor fi introduse și 
produse de igienă; Astfel, spune dl. cons. Petcu Viorel, comisia mai sus menționată a solicitat oferte de la 
mai mulți retaileri consacrați în piață, obținând oferte de preț care includ ambalarea și livrarea produselor 
direct la primărie; 

- dl. primar Covrigea Gheorghe – precizează faptul că după primirea ofertei agreate de comisie, d-
na conatabil Oancea Oana – Maria a renegiat prețul obținând o reducere de cca. 6.000 lei; deasemenea dl. 
primar propune achiziționarea unui număr suplimentar de 20 de pachete care să fie oferite familiilor 
nevoiașe aflate în atenția compartimentului de asistență socială; 



-dl. viceprimar George Ene, ținând cont și de propunerea d-lui primar, propune alocarea din 
bugetul local a sumei de 76.000 lei pentru achiziționarea cadourilor acordate cu ocazia Sărbătorilor de 
iarnă; 

Supusă la vot, propunerea d-lui viceprima George Ene este aprobată cu 15 voturi 
„pentru”(unanimitate). 

Apoi, supus la vot Proiectul de hotărâre analizat, este aprobat cu 15 voturi „pentru” (unanimitate),  
V. S-a trecut la următorul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 

înscrierii proiectului ”Stații de încărcare pentru mașini electrice în localitatea Berceni” în cadrul 
Programului desfășurat de Administrația Fondului pentru Mediu și întocmirii documentației necesare 
solicitării finanțării. 
 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: 

-  dl. cons. Petcu Viorel, unul dintre inițiatorii proiectului de hotărâre, face o suucintă prezentare a 
acestuia; 

- dl. primar Covrigea Gheorghe – își exprimă susținerea pentru proiectul de hotărâre, însă 
consideră că locațiile alese nu sunt cele mai bune; amplasarea unei astfel de stații de încărcare în curtea 
primăriei ar conduce la o mai mare aglomerare față de ce se înregistrează la acest moment, creind un 
disconfort cetățenilor care au de rezolvat diverse probleme, iar pentru amplasarea unei stații de încărcare 
în parcarea de la Carrfour este necesar acordul proprietarului; 

- dl. cons. Dumitrescu Ionel-Lucian – amplasarea unei stații de încărcare în curtea primăriei ar 
reprezenta o etichetă bună pentru instituție; 

- dl. cons. Vrăjitoru Leontin-Daniel –primăria trebuie să-și păstreze identitatea, fără a se amesteca 
activitățile specifice cu alte lucruri;  

-   -dl. viceprimar George Ene – locația propusă din curtea primăriei este o alegere foarte bună, ar 
putea constitui o notă de modernizare a instituției; dacă se desființează gardul s-ar putea amplasa o astfel 
de stație de încărcare și ar fi creat un aspect mai plăcut al instituței; 

Apoi, nemaifiind alte luări de cuvânt, dl. președinte de ședință Ene George supune la vot Proiectul 
de hotărâre analizat, vot în urma căruia se consemnează aprobarea acestuia cu 15 voturi „pentru” 
(unanimitate), cu mențiunea că ar putea fi reanalizat după întocmirea proiectului.  

În continuare, după epuizarea celor patru puncte înscrise pe ordinea de zi a ședinței, au fost 
consemnate următoarele: 

- dl. cons. Petcu Viorel, adresându-se domnului Primar, întreabă dacă are informații cu privire la 
finanțarea proiectului de apă și canal pentru localitatea noastră; 

-dl. cons. Pîrvu Alexandru – cu referire la întrebarea d-lui cons. Petcu Viorel, spune că aceste 
informații ar putea fi furnizate și de către reprezentantul Consiliului local în Adunarea Generală a 
Acționarilor S.C. EURO APAVOL S.A.; 

- dl. primar precizează faptul că au fost transmise adrese oficiale către S.C. EURO APAVOL S.A. 
în vederea transmiterii informațiilor cu privire la stadiul proiectului; 

- dl. cons. Petcu Viorel – întreabă care este stadiul proiectului privind întocmirea PUG-ului; 
- dl. primar – precizează faptul că, din informațiile pe care le deține, PUG -ul va fi finalizat până la 

finele anului viitor – 2022; 
   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. Ene George                                Haiducu Gheorghe 
 
 
          Comuna Berceni 
         16.12.2021 
 
 


