
 
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, marți - 15.02.2022,  
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. 35/09.02.2022, 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 marți, 
15.02.2022, 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 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 deblocarea și utilizarea excedentului  bugetului local al comunei 
Berceni constituit la finele anului 2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Berceni, Judetul Ilfov pe 
anul 2022. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului activitatii finantate integral sau partial din 
venituri proprii – sursa E -  a Scolii Gimnaziale nr.1 Berceni, Judetul Ilfov (Gradinita cu program 
prelungit nr.1, Gradinita cu program prelungit nr. 2 si Gradinita cu program prelungit nr. 3) pe anul 
2022. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare transferuri fonduri către Club Sportiv Berceni. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Berceni, pe anul 2022. 
 

În completarea proiectului ordinii de zi aședinței, dl. viceprimar George Ene, președinte de 
ședință, propune introducerea unui punct suplimentar, respectiv – Diverse, punct în cadrul căruia pot fi 
ridicate și alte probleme de interes general. 

Supus la vot, proiectul ordinii de zi mai sus prezentat, împreună cu propunerea d-lui 
viceprimar, a fost aprobat cu un numar de 15 voturi „ pentru ”. 

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

Înainte de a se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței, dl. 
cons. Dumitrescu Ionel-Lucian precizează faptul că, fiind membru al Consiliului de Administrație al 
Școlii Gimnaziale nr. 1 Berceni, situație în care se află și d-na cons. Manea Andreea Florentina,  
pentru a evita un eventual conflict de interese, ambii nu vor participa la votul pentru proiectele de 
hotărâre înscrise la nr. 2 și 3 de pe ordinea de zi a ședinței. 

 



I. S-a trecut la dezbaterea punctului înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind 
deblocarea și utilizarea excedentului  bugetului local al comunei Berceni constituit la finele anului 
2021. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului 
local Berceni. 

Se dă cuvântul d-nei Oancea Oana-Maria – inspector în cadrul Compartimentului finaciar-
contabil, impozite și taxe și executări silite din cadrul Primăriei comunei Berceni, care subliniază 
necesitatea deblocării fondurilor care se regăsesc în execedentul bugetar de la sfârșitul anului 2021, 
întrucât proiectul de buget pe anul 2022 este fundamenta și prin utilizarea acestor fonduri; 

- dl. viceprimar Ene Georghe, președinte de ședință, propune ca prin deblocarea acestui 
excedent, sumele existente să fie alocate investiția de construire școală; 

- dl. cons. Lupescu Constantin și dl. cons. Pîrvu Alexandru susțin alocarea fondurilor ce se 
regăsesc în excedentul bugetar al anului 2021 să fie făcută pentru investiția de construire a unei creșe 
pentru copii; 

Apoi, după mai multe discuții, împărțite în ceea ce privește susținerea celor două propuneri 
privind investiția care să beneficieze de alocarea fondurilor provenite din execedentul bugetar al al 
anului 2021, dl. președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia 
propunerea d-lor cons. Lupescu Constantin și Pîrvu Alexandru, privind alocarea acestor fonduri către 
investiția de construire creșă, este aprobată cu 15 voturi „ pentru ”. 

 

II. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind 
aprobarea 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 care prezintă Raportul de specialitate cu privire la proiectul de hotărâre, precizând 
faptul că, deși bugetul pentru anul 2022 este, în valoare nominală, mai mare decât bugetul pe anul 
2021, nu este suficient pentru a realiza toate obiectivele propuse.   

În continuare, domnul viceprimar Ene George propune spre analiza și aprobarea Consiliului 
local unele aspecte care necesită lămuriri suplimentare în ceea ce privește conținutul proiectului de 
buget pe anul 2021. Astfel, dl. viceprimar precizează faptul că au fost discuții premergătoare pe 
marginea priectului de hotărâre, discuții în urma cărora au fost propuse mai multe amendamente cu 
privire la obiectivele înscrise în lista de investiții, toate datorate faptului că sunt obiective propuse an 
de an dar care nu au fost realizate sau sunt nerealizbile. În acest sens, dl. viceprimar, propune 
concentrarea atenției pe un număr mai mic de proiecte, dar realizabile, printre aceste fiind construirea 
unei școli noi în locul corpului vechi al Școlii gimnaziale nr. 1, construirea unei creșe pentru copii din 
localitate, alocare de fonduri suficiente pentru achiziția de bunuri și servicii cum ar fi – sterilizarea 
câinilor comunitari, construirea unor garduri laterale împrejmuitoare la Școala primară nr. 2, la centrul 
social de tip after scool, unde gardul nu există iar realizarea sa necesită o mare urgență, la școala 
gimnazială nr. 1, precum și amenajarea sau remedierea micilor probleme din curțile celor două școli în 
vederea creșterii gradului de siguranță al copiilor; 

Dl. primar Covrigea Gheorghe – precizează faptul că, pe lângă refacerea sau construirea 
gardurilor împrejmuitoare nominalizate de către dl. viceprimar, ar fi necesară și refacerea gardului 
împrejmuitor de la terenul de sport cu gazon sintetic; 

Dl. cons. Petcu Viorel – propune ca atunci când vor fi demarate lucrările de asfaltare din 
localitate, să se aibă în vedere ca prima stradă care urmează a fi asfaltată să fie strada Bistrița, stradă 
care asigură o rută alternativă pentru circulație; 

Dl. primar Covrigea Gheorghe – referindu-se la Strada Bistrița, spune că asfaltarea aceasteia a 
fost întârziată, lăsată mai la urmă, deoarece proprietarii terenurilor din această zonă ( firma spaniolă) 
are în vederea deschiderea unui șantier de dimensiuni mari, ceea ce ar conduce la deteriorarea acestei 
străzi; 

Apoi, dl. viceprimar propune modificarea listei de investiții, după cum urmează: 
- radierea poziției privind achiziție autoutilitară; 



- la poziția privind realizare SF remiză de pompieri - suma de 5.000 lei, în loc de 50.000 lei; 
- la pozițiile privind SF mansardare clădire grădințe nr. 1 și 2 - suma de 5.000 lei, fiecare; 
- la pozițiile mansardare clădire grădințe nr. 1 și 2 - suma de 5.000 lei, fiecare; 
- radierea poziției privind locurile de joacă; 
- achiziția de mașină pentru spălat (pardoseli) – suma de 30.000 lei; 
- SF realizare DALI bază sportivă – 100.000 lei; 
- radierea poziției privind echipamente de joacă; 
- SF extindere parc – 50.000 lei; 
- lucrări de drenaj, colmatări – 150.000 lei; 
- extindere rețea iluminat public – 150.000 lei; 
- SF realizare iluminat public – 50.000 lei; 
- extindere rețea de canalizare – 5.000 lei; 
- modernizare străzi – 3.000.000 lei, în loc de 4.000.000 lei; 
- pentru cele două străzi asfaltate nerecepționate – 5.000 lei; 
- achiziție buldoexcavator – 5.000 lei; 
După efectuarea tuturor modificărilor propuse, sumele rezultate vor fi redirecționate către 

investițiile de construire creșă și construire școală, corp B; 
Dl. cons. Țîncă Marius propune alocarea unei sume de 200.000 lei pentru decontarea 

abonamentelor pensionarilor pe linia STB; 
Propunerile de completare a listei de investiții, precum și propunerile privind majorarea sau 

diminuarea unor sume cuprinse în proiectul de bugetului pe anul 2022, urmează a fi implementate în 
varianta finală a bugetului local pe anul 2022 de către Compartimentul financiar-contabil împreună cu 
domnul viceprimar Ene George. 

Supuse la vot, toate aceste propuneri au fost aprobate cu unanimitate de voturi, cu precizarea că 
suma totală a bugetului pe anul 2022 a rămas aceeași cu cea prevăzută în proiectul bugetului prezentat.  

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, mai întâi pe articole și 
apoi în bloc, cu precizarea că dl. cons. Dumitrescu Ionel – Lucian și d-na cons. Manea Andreea-
Florentina, nu participă la vot,  vot în urma căruia se consemnează următoarele: 

- art. 1 : 13 voturi „ pentru ”; 
- art. 2 : 15 voturi „ pentru ”; 
- art. 3 : 15 voturi „ pentru ”; 
- art. 4 : 15 voturi „ pentru ”; 
- art. 5 : 15 voturi „ pentru ”; 
Votat în bloc, Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Berceni, 

Județul Ilfov pe anul 2022, este aprobat cu 13 voturi „ pentru ”. 
III. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii – sursa E -  a Scolii 
Gimnaziale nr.1 Berceni, Judetul Ilfov (Gradinita cu program prelungit nr.1, Gradinita cu program 
prelungit nr. 2 si Gradinita cu program prelungit nr. 3) pe anul 2022. 
 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 13 voturi „pentru”, cu precizarea că dl. cons. Dumitrescu Ionel – Lucian și d-na 
cons. Manea Andreea-Florentina, nu participă la vot. 

IV. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind 
aprobare transferuri fonduri către Club Sportiv Berceni.” 
 Se dă cuvântul domnului Dragomir Tudor – administratorul CS Berceni, care face o succintă  
prezentare  a activității sportive desfășurate în cadrul clubului. Astfel, dl. Dragomir Tudor precizează 
faptul că în cadrul C.S. Berceni activează următoarele categorii de sportivii: secția Șah cu un număr de 
30 de sportivi; secția Box cu un număr de 25 de sportivi ( 18 băieți și 7 fete); secția de Fotbal în cadrul 



căreia activează un număr de 18 sportivi seniori ( 10 din localitate și 8 stranieri), 12 juniori ( 4 din 
localitate și 8 stranieri). 

 Dl. viceprimar George Ene, președinte de ședință, față de cele prezentate de către dl. Dragomir 
Tudor, spune că în condițiile în care în cadrul Clubului sportiv activează un număr mare de sportiv 
care nu provin din localitatea noastră, se impune o reanalizare a proiectului de hotărâre, repectiv a 
mărimii sumei propuse pentru transfer către CS Berceni, propunând ca pentru moment aceasta să se 
reducă la o sumă totatlă de 50.000 lei, cu posibilitatea majorării acesteia odată cu rectificarea bugetară 
viitoare.   

Nemaifiind alte propuneri sau luări de cuvânt pe marginea Proiectului de hotărâre, dl. 
președinte de ședință - cons. Ene George, supune la vot aprobarea sumei de 50.000 lei, sumă aprobată 
cu unanimitate de voturi (15 voturi „ pentru ”). 

Apoi, supus la vot, proiectul de hotărâre privind aprobare transferuri fonduri către Club 
Sportiv Berceni, este aprobat cu unanimitate de voturi (15 voturi „ pentru ”) pentru suma de 50.000 lei. 

V. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului Clubului Sportiv Berceni, pe anul 2022 ”. 

Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului 
local Berceni. 

În continuare, având în vedere suma aprobată pentru transfer către CS Berceni, respectiv suma 
de 50.000 lei, dl. viceprimar Ene George propune aprobarea bugetului CS Berceni pentru anul 2022, în 
sumă de 50.000 lei, cu posibilitatea majorării acestuia odată cu rectificarea bugetară viitoare. 
 Nefiind consemnate și alte luări de cuvânt pe marginea Proiectului de hotărâre privind 
aprobarea bugetului Clubului Sportiv Berceni, pe anul 2022, dl. președinte de ședință - cons. Ene 
George, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia proiectul de hotărâre este adoptat cu 
unanimtate de voturi (15 voturi „pentru”) pentru un buget în sumă de 50.000 lei.  

VI. S-a trecut la următorul punct al ordinii de zi: „ Diverse”. 
 În cadrul acestui punct au fost consemnate următoarele: 
- dl. cons. Petcu Viorel – răspunsul transmis de ADI Euro Apavol, este ambiguu, fără o clarificare a 
stadiului în care se află proiectul de realizare a investiției de apă și canal în localitatea noastră; în acest 
sens dl. consilier solicită organizarea unei întâlniri cu reprezentanții ADI Euro Apavol în scopul 
lămuririi tuturor apectelor legate de proiect; 
 În altă ordine de idei, dl. cons. Petcu Viorel întreabă dacă operatorul de salubritate, respectiv 
SC SALTRANS EXIM SRL a transmis vreun răspuns oficial cu privire la măsurile ce trebuiesc 
implementate în ceea ce privește colectarea deșeurilor de la cetățeni; solicită deasemenea,  organizarea 
unei întâlniri cu reprezentanții operatorului de salubritate pentru a prezenta o informare cu privire la 
stadiul implementării proiectului pilot de cântărire a gunoiului menajer; 
- dl. primar Covrigea Gheorghe – cu privire la operatorul de salubritate, consideră că acesta, datorită 
perioadei scurte rămase în derularea contractului de salubrizare, acesta nu se arată interesat pentru 
achizționarea de sisteme de cântărire a deșeurilor menajere; 
- dl. viceprimar Ene George – spune că prin cântărirea gunoiului menajer se stimulează selectarea mai 
riguroasă a deșeurilor; 
 În continuare, la întrebarea adresată de către dl. cons. Petcu Viorel, dl. primar precizează faptul 
că pe site-ul primăriei a fost postat raportul de activitate pe anul 2020; 
  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                                               Haiducu Gheorghe 
 
 
            Comuna Berceni 
         15.02.2022 
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