
 
 
 
 

P R O C E S – V E R B A L 
 

Încheiat astăzi, marți - 28.12.2021, 
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 marți, 28.12.2021, orele 
1600. 

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 12 consilieri, iar prin conexiune on-line prin 
intermediul aplicației electronice WhatsApp, conectare video, trei consilieri, respectiv dl. cons. Vrăjitoru 
Leontin-Daniel, dl. cons. Lupescu Constantin și d-na cons. Manea Andreea - Florentina. 

În continuare, este supus aprobării procesul – verbal al ședințelor anterioare, respectiv al ședinței 
ordinare desfășurată în data de 25.11.2021 și al ședinței extraordinare de îndată desfășurată în data de 
16.12.2021; 

Supuse la vot, procesele - verbale mai sus menționate sunt aprobate cu 15 voturi „pentru” 
(unanimitate). 

Apoi, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, dl. Covrigea Gheorghe, primarul comunei Berceni, Județul Ilfov, având în vedere 
problemele propuse spre analiza Consiliului local, așa cum rezultă și din invitația trimisă de secretarul 
general al comunei, prezintă proiectul ordinii de zi al ședinței: 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO 
ARHITECTURA URBANĂ SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU 
LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE 
CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCĂRI, SPAȚII VERZI. ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD 
UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, De 16, tarla 4, parcelele 15/2/13,14,12, nr. 
Cadastrale 2473, 65605, 55071, în suprafață totală de 18.608,00 mp, beneficiarii investiției și finanțatorii 
PUZ – POPA GEORGE, SÂNGE NICULAE. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN 
ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): CONSTRUIRE 
ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCĂRI, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE 
TEREN ȘI UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, De 40, tarla 16, parcelele 41/1/15, 
41/1/14, nr. Cadastrale 3010, 64754, în suprafață totală de 9.995,00 mp, beneficiarii investiției și 
finanțatorii PUZ – PETRE MIHAI, ȘIȘU ELENA. 

3. Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de proprietate din proprietatea publică a unității 
administrativ teritoriale Berceni în  proprietatea publică a Statului Român și în administrarea C.N.A.I.R.  
S.A. a imobilelor afectate de obiectivul de investiție „ Autostrada de centură București km 0+000 - km 
100 + 900 - Sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900 ”, Sector de drum km 52 + 770 – km 69 + 
000, Lot 1. 



4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilelor - teren 
intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 16, parcela 725/1, în suprafață de 1.228,00 mp, 
lot 3, având număr cadastral 68065, întabulat în Cartea Funciară nr. 68065 a localității Berceni, cu 
destinația drum de acces, - teren intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 16, parcela 
725/2, 725/3, 730, în suprafață de 2.252,00 mp, lot 2, având număr cadastral 68054, întabulat în Cartea 
funciară nr. 68054 a localității Berceni, cu destinația drum de acces, imobile ce fac obiectul renunțării la 
dreptul de proprietate de către proprietarii acestora, respectiv Nica Nicolae, Nica Florea, Vapor-Călin 
Răzvan-Nicușor, Ilie Cosmin-Petruț, Ilie Aurora- Alina.  
 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 trei puncte, respectiv: 

a) „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Berceni, Județul Ilfov, pe 
anul 2021”; 

b) „ Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Berceni nr.132/16.12.2021 cu privire la 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 ”; 

c) „ Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale, precum și a 
taxelor speciale, pe anul 2022 ”. 
 Supusă la vot, propunerea domnului viceprimar Ene George cu privire la includerea pe ordinea de zi 
a celor trei proiecte de hotărâre, este aprobată cu 15 voturi „ pentru”. 
 În continuare, supus la vot, proiectul ordinii de zi mai sus prezentat, completat cu cele trei proiecte 
de hotărâre propus de dl. viceprimar, a fost aprobat 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.  

Apoi, dl. viceprimar Ene George – președinte de ședință, face cunoscut celor prezenți că la lucrările 
ședinței, participă, domnul Iulian Mihăilă reprezentant al Ligii legendelor la fotbal. 

I.  S-a trecut la primul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANĂ SRL, privind obiectivul de investiții 
(funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M ȘI FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCĂRI, SPAȚII 
VERZI. ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, De 
16, tarla 4, parcelele 15/2/13,14,12, nr. Cadastrale 2473, 65605, 55071, în suprafață totală de 18.608,00 
mp, beneficiarii investiției și finanțatorii PUZ – POPA GEORGE, SÂNGE NICULAE ”. 

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

Doamna Encea Andreea Ioana – inspector în cadrul compartimentului de urbanism al Primăriei 
comunei Berceni, face precizarea că documentația PUZ supusă aprobării Consiliului local, este o 
documentație mai veche, fiind întocmită în anul 2018, care se încadrează și este avizată conform 
reglementărilor urbanistice de la data elaborării.   

Apoi, 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 
Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de 
investiții (funcțiunile): CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, 
FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCĂRI, 
SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, De 
40, tarla 16, parcelele 41/1/15, 41/1/14, nr. Cadastrale 3010, 64754, în suprafață totală de 9.995,00 mp, 
beneficiarii investiției și finanțatorii PUZ – PETRE MIHAI, ȘIȘU ELENA”. 

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”. 

 
 III. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind transferul 
dreptului de proprietate din proprietatea publică a unității administrativ teritoriale Berceni în  proprietatea 
publică a Statului Român și în administrarea C.N.A.I.R.  S.A. a imobilelor afectate de obiectivul de 
investiție „ Autostrada de centură București km 0+000 - km 100 + 900 - Sector Centura Sud km 52 + 770 
- km 100 + 900 ”, Sector de drum km 52 + 770 – km 69 + 000, Lot 1.” 

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 

dobândirii de către comuna Berceni, a imobilelor - teren intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, 
tarlaua 16, parcela 725/1, în suprafață de 1.228,00 mp, lot 3, având număr cadastral 68065, întabulat în 
Cartea Funciară nr. 68065 a localității Berceni, cu destinația drum de acces, - teren intravilan situat în 
comuna Berceni, Județul Ilfov, tarlaua 16, parcela 725/2, 725/3, 730, în suprafață de 2.252,00 mp, lot 2, 
având număr cadastral 68054, întabulat în Cartea funciară nr. 68054 a localității Berceni, cu destinația 
drum de acces, imobile ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestora, 
respectiv Nica Nicolae, Nica Florea, Vapor-Călin Răzvan-Nicușor, Ilie Cosmin-Petruț, Ilie Aurora- 
Alina”. 
 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 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”. 
 

IV. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Berceni nr.132/16.12.2021 cu privire la 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.  
 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 stabilirea 
nivelurilor impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 ”; 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului 
local Berceni.  
 Cu privire la proiectul de hotărâre analizat, dl. viceprimar Ene George – președinte de ședință face 
unele precizări cu privire la taxele și impozitele locale, subliniind faptul că, indexările cu indicele de 
inflație reprezintă un impact minor față de veniturile populației; 



 Dl. primar, Covrigea Gheorghe – indexările propuse sunt absolut necesare și, chiar dacă acestea 
sunt minime sunt necesare pentru veniturile la bugetul local, în sensul susținerii investițiilor viitoare. 
 Apoi, nemaifiind consemnate și alte 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, ordinea de zi a ședinței fiind epuizată, au mai fost consemnate următoarele: 
- dl. Iulian Mihăilă - reprezentant al Ligii legendelor la fotbal, informează Consiliul despre intenția 
organizației pe care o reprezintă de a incepe o colaborare pe linie sportivă, respectiv organizarea unui 
campionat de old-boys în cadrul bazei sportive a localității, cu participarea unor echipe reprezentative la 
nivel național – Dinamo, Rapid, Steaua, Sportul; tariful de utilizare a bazei sportive, spune dl. Mihăilă va 
putea fi virat în bugetul CS Berceni sau pentru finanțarea unor acțiuni caritabile (sprijinirea unor cazuri 
medicale, ajutorare case de copii, aziluri de bătrâni, etc.); 
 În ceea ce privește competiția în sine, dl. Mihăilă spune că va fi organizat un meci pe săptămână, iar 
meciurile vor fi pe sistemul tut-retur; 
 Deasemenea, dl. Mihăilă spune că, pentru început, competiția va fi susținută numai prin cluburile de 
tradiție ale fotbalului românesc ( menționate mai sus), iar în viitor numărul acestora ar putea fi mărit la 6 
echipe prin înscrierea cluburilor Craiova și Urziceni.  
 Având în vedere că la aceste meciuri vor participa nume cunoscute din lumea fotbalului românesc     
( Dorinel Munteanu, Adrian Mutu, Ciprian Marica, Raț, Aliuță, etc.) pot fi organizate acțiuni educative 
prin intermediului sportului și în cadrul unităților de învățământ.  
 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 
        28.12.2021 
 
 
 
 
 


