
 
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 - 31.01.2022,  
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. 28/25.01.2022, 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, 
31.01.2022, orele 1630. 

Doamna Encea Oana – Andreea, inspector în cadrul compartimentului de urbanism și 
amenajare a teritoriului, care, datorită faptului că secretarul general al comunei Berceni, domnul 
Haiducu Gheorghe, se află în izolare fiind contact cu persoană infectată cu virusul SARS-COV2, îl 
suplinește pe acesta, comunică faptul că, în urma verificării condicii de prezenţă, la lucrările şedinţei 
ordinare, dintr-un nunăr total de 15 consilieri în funcție, participă prin prezență fizică un număr de 13 
consilieri, prin conexiune on-line prin intermediul aplicației electronice WhatsApp, conectare video, 
un consilier, respectiv dl. cons. Țîncă Marius, lipsă fiind dl. cons. Nae Iulian Teofil.  

În continuare, este supus aprobării procesul – verbal al ședinței anterioare, desfășurată în data 
de 28.12.2021. 

Supus la vot, procesul - verbal este aprobat cu 14 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 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 ”. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei 
Berceni, Judetul Ilfov,  nr. 136/2021 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. 



3. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului de salarizare al funcţionarilor publici şi 
personalului contractual din cadrul primăriei comunei Berceni, județul Ilfov, începând cu luna Ianuarie 
2022. 
 Înainte de supunerea la vot a proiectului ordinii de zi, dl. primar, Covrigea Gheorghe, propune 
includerea pe ordinea de zi a încă unui proiect de hotărâre, după cum urmează: 

• Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de pe raza teritorial-administrativă a 
comunei Berceni, Județul Ilfov, pentru anul școlar 2022 – 2023.  

Supus la vot, proiectul ordinii de zi mai sus prezentat, împreună cu proiectul de hotărâre propus 
de dl. primar Covrigea Gheorghe, a fost aprobat cu un numar de 14 voturi „ pentru ”. 

Este de menționat faptul, că toate proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi sunt însoțite de 
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Berceni – avize favorabile.  

I. S-a trecut la primul punct al ordinii 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 ”. 
 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 14 voturi „pentru”. 

II.  S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Berceni, Judetul Ilfov,  nr. 136/2021 
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, Lot1 ”. 
  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 14 voturi „pentru”. 

III. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind 
stabilirea nivelului de salarizare al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul 
primăriei comunei Berceni, județul Ilfov, începând cu luna Ianuarie 2022. 
  Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 1 a 
Consiliului local Berceni. 
  Cu privire la nivelul de salarizare al funcţionarilor publici şi personalului contractual din 
cadrul primăriei comunei Berceni, județul Ilfov, dl. viceprimar Ene George propune majorarea 
cuantumului acestora cu un procent de până la 14%, cu respectarea legislației în materie în vigoare, 
repectiv pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul primăriei comunei Berceni în 
măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții 
cu încadrarea în prevederile legale având ca limită maximă indemnizaţia viceprimarului. 
 Referitor la propunerea d-lui viceprimar, dl. primar Covrigea Gheorghe - precizează faptul că 
este de acord cu propunerea d-lui viceprimar, atâta timp cât condițiile legale permit acesată majorare. 
 Supusă la vot, propunerea făcută de către dl. Viceprimar Ene George, este aprobată cu 12 
voturi „ pentru ” și 2 voturi „ abținere”. 
  Apoi, supus la vot, proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului de salarizare al 
funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul primăriei comunei Berceni, județul Ilfov, 



începând cu luna Ianuarie 2022, cu amendamentul d-lui viceprimar Ene George, este adoptat cu 12 
voturi „ pentru” și 2 voturi „ abținere”. 

IV. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind 
organizarea rețelei școlare de pe raza teritorial-administrativă a comunei Berceni, Județul Ilfov, pentru 
anul școlar 2022 – 2023 ”. 

Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 2 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 14 voturi „pentru”. 
 În continuare, ordinea de zi fiind epuizată, au fost consemnate umătoarele luări de cuvânt: 
 - dl. cons. Petcu Viorel – adresându-se d-lui primar îi adresează o serie de întrebări, după cum 
urmează: 
  - care este stadiul proiectului privind realizarea P.U.G.; 
 - în ce fază se află proiectul privind realizarea sistemului de canalizare; 
 - ce s-a întreprins în ceea ce privește achiziționarea mașinii multifuncționale; 
 - dl. primar Covrigea Gheorghe, precizează faptul că în ceea ce privește prima întrebare, 
proiectul se află în desfășurare, finalizarea acestuia fiind preconizată pentru, cel mai târziu, sfârșitul 
acestui an, iar în ceea ce privește proiectul de canalizare, dl. primar spune că va organiza o întîlnire cu 
reprezentanții Euro Apavol, operatorul regional de apă și canal, pentru ca acesta să poată prezenta cât 
mai exact stadiul în care se află proiectul și problemele întâmpinate pentru realizarea acestuia, întâlnire 
care de fapt ar fi o reprogramare a întâlnirii stabilite anterior ședinței și care nu a mai fost posibilă 
datorită problemelor create de infectarea cu virusul SARS-Cov2 a celor de la Euro Apavol; 
 Apoi, probleme 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 
         31.01.2022 
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