
 
 

 
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 - 21.04.2022,  
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. 144/20.04.2022, 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, 
21.04.2022, orele 0830. 

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 9 consilieri, iar prin conexiune on-line prin 
intermediul aplicației electronice WhatsApp, conectare video, un număr de 6 consilieri, respectiv domnii 
Dumitrescu Ionel-Lucian, Manea Andreea-Florentina, Radu Florin, Soare Robert-Liviu, Șișu Valentin-
Mihai, Vrăjitoru Leontin-Daniel. 

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 aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici pentru proiectul „ STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN 
COMUNA BERCENI, JUDEȚUL ILFOV ”. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I.). 

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

Este de precizat faptul că, ambele proiecte 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 înscris pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ STAȚII DE 
REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN 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. George ENE, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se consemnează adoptarea 
acestuia cu 15 voturi „pentru” (unanimitate). 

 
 



 
 
II. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea 

unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor 
Ilfov (A.D.I.G.I.D.I.). 
 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. George ENE, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se consemnează adoptarea 
acestuia cu 15 voturi „pentru” (unanimitate). 
  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 
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