
 
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 - 31.03.2022, 
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. 123/25.03.2022, 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 joi, 31.03.2022, 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 14 consilieri, iar prin conexiune on-line prin 
intermediul aplicației electronice WhatsApp, conectare video, dl. Țîncă Marius. 

În continuare, sunt supuse aprobării procesele – verbale al ședințelor anterioare, desfășurate în data 
de 15.02.2022, respectiv 03.03.2022. 

Supuse la vot, cele două procese - verbale 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 alegerea Președintelui de ședință. 
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-

Apa și a reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale comuna BERCENI, județul Ilfov, să 
aprobe Strategia tarifară conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „ Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. Euro 
Apavol S.A., în perioada 2014 – 2020 ”, precum și modificările Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 
2022 ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social . 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii aferente aparatului de 
specialitate al primarului şi ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Berceni. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită și încheierea unui contract de 
comodat pentru un spațiu din incinta bazei sportive a localității, respectiv în clădirea administrativă și de 
cantonament. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru atribuirea unui contract 
de achizitie publica in vederea “ACHIZITIE AUTOCISTERNA”. 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzatădin aria de operare Euro 
Apavol S.A.". 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare Euro Apavol S.A." . 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov - 
Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ 
- teritoriale din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului „ Ilfov fără țânțari”. 

În completarea proiectului ordinii de zi al ședinței, dl. viceprimar George Ene, președinte de ședință, 
propune introducerea unui număr de patru puncte suplimentare, respectiv: 

a) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN 
ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO 
SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, 
amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, De 11/139, tarla 3, parcelele  11/135, nr. Cadastrale 64148, 
64149, 64150, în suprafata  totala de 5.740 mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ –  
MALUREANU ALEXANDRU DOREL; 

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO 
ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU 
LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI 
UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 23, parcelele 55/2/18, 19, 20, 21, nr. 
Cadastral 72121 (provenit din alipirea nr. Cad. 52301, 53318, 53319, 55546, 69091), în suprafata totala de 
35.056 mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ –  ION MAGDA MIOARA, ION DUMITRU, TOP 
CLASS BUSINESS SRL, TOP CLASS INVESTMENT SRL, GO&GO FAMILY CONSTRUCT SRL, 
TOP CLASS CONSTRUCT SRL; 

c) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN 
ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI 
UTILITATI, amplasat în Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 20, parcelele  49/2/9, 10, 11, nr. Cadastral 
67969, în suprafata  totala de 13.367 mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ – ILIE AURELIAN-
TRANDAFIR, ILIE ANA-GABRIELA, soți, NEAGU CRISTINA, NEAGU VICTOR, soți;  

d) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN 
ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO 
SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, 
amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, De 19, tarla 4, parcelele 15/2/15,16, nr. Cadastrale 64702, tarla 
4, parcelele 15/2/17, nr. Cad. 65465, în suprafata  totala de 25.409 mp din acte (25.132 mp din 
măsurători), beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ –  FLOREA (fostă RUJAN) FLORENȚA-
CRISTINA, BIZON FLOREA. 

Supus la vot, proiectul ordinii de zi mai sus prezentat, împreună cele patru proiecte de hotărâre 
propuse în suplimentarea ordinii de zi a ședinței de către dl. viceprimar, a fost aprobat cu un numar de 15 
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.  

Înainte de a se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței, dl. 
viceprimar George Ene, președinte de ședință, propune spre aprobarea Consilului local ordinea în care să 
fie analizate cele 13 puncte, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință. 



2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN 
ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO 
SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, 
amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, De 11/139, tarla 3, parcelele  11/135, nr. Cadastrale 64148, 
64149, 64150, în suprafata  totala de 5.740 mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ –  
MALUREANU ALEXANDRU DOREL. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO 
ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU 
LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI 
UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 23, parcelele 55/2/18, 19, 20, 21, nr. 
Cadastral 72121 (provenit din alipirea nr. Cad. 52301, 53318, 53319, 55546, 69091), în suprafata totala de 
35.056 mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ –  ION MAGDA MIOARA, ION DUMITRU, TOP 
CLASS BUSINESS SRL, TOP CLASS INVESTMENT SRL, GO&GO FAMILY CONSTRUCT SRL, 
TOP CLASS CONSTRUCT SRL. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN 
ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI 
UTILITATI, amplasat în Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 20, parcelele  49/2/9, 10, 11, nr. Cadastral 
67969, în suprafata  totala de 13.367 mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ – ILIE AURELIAN-
TRANDAFIR, ILIE ANA-GABRIELA, soți, NEAGU CRISTINA, NEAGU VICTOR, soți. 

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-
Apa și a reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale comuna BERCENI, județul Ilfov, să 
aprobe Strategia tarifară conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „ Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. Euro 
Apavol S.A., în perioada 2014 – 2020 ”, precum și modificările Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 
2022 ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii aferente aparatului de 
specialitate al primarului şi ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Berceni. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită și încheierea unui contract de 
comodat pentru un spațiu din incinta bazei sportive a localității, respectiv în clădirea administrativă și de 
cantonament. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru atribuirea unui contract 
de achizitie publica in vederea “ACHIZITIE AUTOCISTERNA”. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzatădin aria de operare Euro 
Apavol S.A.". 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare Euro Apavol S.A." . 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov - 
Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ 
- teritoriale din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului „ Ilfov fără țânțari”. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN 
ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINTE 
INDIVIDUALE P+1E+M, SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO 



SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, 
amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, De 19, tarla 4, parcelele 15/2/15,16, nr. Cadastrale 64702, tarla 
4, parcelele 15/2/17, nr. Cad. 65465, în suprafata  totala de 25.409 mp din acte (25.132 mp din 
măsurători), beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ –  FLOREA (fostă RUJAN) FLORENȚA-
CRISTINA, BIZON FLOREA. 

 

I. S-a trecut la primul punct înscris pe ordinea 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, d-na cons. Manea Andreea-Florentina 
propune pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pe dl. cons. Ene George. 
 Nemaifiind și alte propuneri, se supune la vot propunerea d-nei cons. Manea Andreea-Florentina, 
consemnându-se algerea d-lui Ene George în funcția de președinte de ședință, pentru o perioada de 3 luni, 
respectiv pentru perioada martie – mai 2022, care va conduce şedinţele consiliului local şi va semna 
hotărârile adoptate de acesta, proiectul de hotărâre fiind adoptat 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): ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII 
VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, De 
11/139, tarla 3, parcelele  11/135, nr. Cadastrale 64148, 64149, 64150, în suprafata  totala de 5.740 mp, 
beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ –  MALUREANU ALEXANDRU DOREL ”. 

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 aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de 
investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, 
AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 23, 
parcelele 55/2/18, 19, 20, 21, nr. Cadastral 72121 (provenit din alipirea nr. Cad. 52301, 53318, 53319, 
55546, 69091), în suprafata totala de 35.056 mp, beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ –  ION 
MAGDA MIOARA, ION DUMITRU, TOP CLASS BUSINESS SRL, TOP CLASS INVESTMENT 
SRL, GO&GO FAMILY CONSTRUCT SRL, TOP CLASS CONSTRUCT SRL ”. 

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”. 

 

IV. 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): ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, amplasat în Judetul Ilfov, comuna 
Berceni, tarla 20, parcelele  49/2/9, 10, 11, nr. Cadastral 67969, în suprafata  totala de 13.367 mp, 
beneficiarii investitiei si finantatorii  PUZ – ILIE AURELIAN-TRANDAFIR, ILIE ANA-GABRIELA, 
soți, NEAGU CRISTINA, NEAGU VICTOR, soți”. 

 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 
mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa și a reprezentantului Unității 
Administrativ Teritoriale comuna BERCENI, județul Ilfov, să aprobe Strategia tarifară conform 
rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A., în perioada 2014 – 2020 ”, precum 
și modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi 
canalizare.” 
 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”. 
 

VI. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2022 ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor 
social. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 3 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”. 

VII.  S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Organigramei și a Statului de funcţii aferente aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor 
publice din subordinea Consiliului Local Berceni”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 În continuare sunt consemnate următoarele: 
 - dl. viceprimar Ene George spune că, în urma consultărilor, grupurile de consilieri PNL și USR-
PLUS, au convenit pentru o serie de amendamente la Proiectul de hotărâre, amendamente prin care se 
propune următoarea structură a Statului de funcții: 
A.  Numărul maxim de posturi potrivit pct. 1 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 este 44, din care:         

- Funcţii de demnitate publică : 2 posturi ( primar și viceprimar); 
- Funcţii publice de conducere : 2 posturi ( 1 secretar general al comunei, 1 arhitect-șef);  
- Funcţii publice de execuţie:  18 posturi; 
- Personal contractual de execuţie: 14 posturi. 
- Personal contractual de conducere: 2 posturi. 

B.   Numărul maxim de posturi potrivit art. III, alin. 2) din O.U.G. nr. 63/2010 este 71, din care:         
- Personal contractual salarizat din cap. bugetar „Asigurări şi asistenţă socială” 50 posturi asistent 

personal al persoanei cu handicap grav + 21 posturi  „Învățământ” salarizate din capitolul bugetar 
Învățământ 65.5.  
C.   REORGANIZARE STRUCTURĂ APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI: 

1. COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABIL, IMPOZITE SI TAXE SI EXECUTARI 
SILITE se reorganizează la nivelul a două compartimente distincte, după cum urmează: 
 1.1 Compartimentul Financiar-Contabil, cu următoarea structură: 
 - Funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional Superior, ocupată de doamna 
Oancea Oana Maria; 

- Funcția publică de execuție de Referent, clasa III, grad profesional Superior, ocupată de doamna 
Ungureanu Laura Andreea; 
 1.2 Compartimentul Impozite, Taxe și Executări Silite, cu următoarea structură: 



 - Funcția publică de execuție, temporar vacantă, de Inspector, clasa I, grad profesional Superior, 
preluată din cadrul fostului compartiment; 
 - Funcția publică de execuție de Referent, clasa III, grad profesional Superior, ocupată de doamna 
Avram Mioara. 

Funcționarii publici vor fi numiți în noile compartimente în baza art. 518 alin. (1) lit. a ) și lit. d) și 
alin. (2) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

- Funcțiile publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional Asistent și de 
Consilier, clasa I, grad profesional Superior, existente la nivelul fostului compartiment, se desființează.  

 

  2. COMPARTIMENT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI se reorganizează 
după cum urmează: 

- Funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional Superior, ocupată de doamna 
Encea Andreea-Ioana; 

- Funcția publică de execuție de Referent, clasa III, grad profesional Superior, ocupată de domnul 
Coșug Constantin-Ștefan; 

- Funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional Asistent, vacantă; 
 

Funcțiile publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional Asistent și de Inspector, 
clasa I, grad profesional Debutant, se desființează. 

 

3. COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ: 
 Se înființează funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional Asistent. 
 

4.  COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ: 
 Se înființează funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional Principal. 
 

5.  COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL: 
 Se înființează funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional Asistent. 
 

6.  COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, ARHIVĂ ȘI GESTIUNE: 
- Postul contractual de execuție, vacant, de Referent de specialitate, nivel de studii Superioare, 

treaptă de profesională IA, se transformă în Referent de specialitate, nivel de studii Superioare, treaptă de 
profesională I. 

 

 Posturile contractuale vacante de execuție de: Gestionar, Muncitor necalificat și Arhivar se 
desființează. 
 

7.  COMPARTIMENTUL MONITORIZARE DESERVIRE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
(compartiment ale cărui atribuții nu au prerogative de putere publică, posturile fiind finanțate din capitolul 
bugetar ,,Învățământ” și exceptate potrivit art. III, alin. 2) din O.U.G. nr. 63/2010): 
 - se desființează următoarele posturi contractuale de execuție vacante: Referent, 1 post de Șofer și 
5 posturi de Muncitor necalificat. 

- dl. Primar Covrigea Gheorghe – precizează faptul că, proiectul de hotărâre, împreună cu toate 
anexele acestuia, au fost analizate în Comisia de specialitate a Consiliului local ( comisie în componența 
căruia sunt majoritari aceiași consilieri care propun aceste amendamente), fiind Avizat Favorabil fără 
nicio propunere de modificare;  

- dl. Viceprimar Ene George, președinte de ședință, susținând amendamentele propuse, supune la 
vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se consemnează adoptarea acestuia cu 10 voturi „ pentru ”, 4 
voturi „ abținere” și 1 vot „ împotrivă ”. 

VIII. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
atribuirii în folosință gratuită și încheierea unui contract de comodat pentru un spațiu din incinta bazei 
sportive a localității, respectiv în clădirea administrativă și de cantonament. 
 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”. 



IX. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei de atribuire pentru atribuirea unui contract de achizitie publica in vederea „ ACHIZITIE 
AUTOCISTERNA ”. 
 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”. 

X. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzatădin aria de operare Euro Apavol S.A.". 
 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”. 

XI. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
cofinanțării pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de 
operare Euro Apavol S.A." . 
 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”. 

XII. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov - Consiliul Județean, Serviciul Județean de 
Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ - teritoriale din Județul Ilfov în vederea 
realizării proiectului „ Ilfov fără țânțari”. 
 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”. 

XIII. 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): ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII 
VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, De 
19, tarla 4, parcelele 15/2/15,16, nr. Cadastrale 64702, tarla 4, parcelele 15/2/17, nr. Cad. 65465, în 
suprafata  totala de 25.409 mp din acte (25.132 mp din măsurători), beneficiarii investitiei si finantatorii  
PUZ –  FLOREA (fostă RUJAN) FLORENȚA-CRISTINA, BIZON FLOREA”. 

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”. 

 
În continuare, înainte de închiderea ședinței, în conformitate cu prevederile Regulamentului  

privind eliberarea avizului program şi acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale 
în comuna Berceni, județul Ilfov, aprobat prin H.C.L. nr. 72/29.06.2021, sunt supuse aprobării Consiliului 
local următoarele solicitări privind eliberarea avizului program şi acordului de funcţionare: 



- cererile înregistrate sub nr. 21220/25.08.2021, respectiv nr. 21219/25.08.2021 prin care SC 
RAVASABI CMB SRL  – cu sediul social în comuna Berceni, Strada Pădurea Craiului, nr. 25H, Județul 
Ilfov, având nr. de ordine în Registrul comerţului – J23/2971/2021, CUI – 44261970, reprezentată legal 
prin Enescu – Ciovlica Mihaela - Bianca, solicită eliberarea acordului de funcţionare, respectiv avizului 
program de funcționare, pentru activităţile conform COD CAEN 5610 – restaurante – PIZZERIE CU 
LIVRARE, la sediul sediul secundar din comuna Berceni, Strada Pădurea Craiului, nr. 25M, Județul Ilfov 
(punct de lucru);   

Supuse la vot, cererile mai sus prezentate sunt aprobata cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  
- cererea înregistrată sub nr. 6349/02.03.2022 prin care SC MEGA IMAGE  – cu sediul social în 

București, sectorul 6, Bulevardul Timișoara, nr. 26, etaj 2, având nr. de ordine în Registrul comerţului – 
J40/27872/1994, CUI – 6719278, reprezentată legal prin Niculae Ioana - Cătălina, solicită eliberarea 
acordului de funcţionare, respectiv avizului program de funcționare, pentru activităţile conform COD 
CAEN 1089  – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a., 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, 4719 – Comerț cu 
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare, la sediul sediul 
secundar din comuna Berceni, Bld. 1 Mai, nr. 66A, Județul Ilfov;   

Supusă la vot, cererea mai sus prezentată este aprobată cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  
- cererile înregistrate sub nr. 7004/09.03.2022, respectiv nr. 7005/09.03.2022, prin care SC MEGA 

IMAGE  – cu sediul social în București, sectorul 6, Bulevardul Timișoara, nr. 26, etaj 2, având nr. de 
ordine în Registrul comerţului – J40/27872/1994, CUI – 6719278, reprezentată legal prin Niculae Ioana - 
Cătălina, solicită eliberarea acordului de funcţionare, respectiv avizului program de funcționare, pentru 
activităţile conform COD CAEN 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare, la sediul sediul secundar din comuna 
Berceni, Bld. 1 Mai, nr. 258, parter, Județul Ilfov;   

Supuse la vot, cererile mai sus prezentate sunt aprobate cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  
- cererile înregistrate sub nr. 2253/17.01.2022, respectiv nr. 7005/09.03.2022, prin care SC 

MIOTUR SRL  – cu sediul social în comuna Berceni, str. Șoseaua de Centură, nr. 1, Județul Ilfov, având 
nr. de ordine în Registrul comerţului – J23/2415/2007, CUI – 394070, reprezentată legal prin Stoenescu 
Mihaela, solicită eliberarea acordului de funcţionare, respectiv avizului program de funcționare pentru 
activităţile conform COD CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare; 5610 - Restaurante; 
5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor; 5621 – activități de alimentație (catering) pentru 
evenimente; 5629 – alte servicii de alimentație n.c.a.; 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.; 
9319 – Alte activități sportive;   

Supuse la vot, cererile mai sus prezentate sunt aprobate cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  
- cererile înregistrate sub nr. 6260/01.03.2021, respectiv nr. 6261/01.03.2022, prin care SC ADY 

SALON BEAUTY CENTER SRL  – cu sediul social în comuna Berceni, Bld. 1 Mai, nr. 192, Județul 
Ilfov, având nr. de ordine în Registrul comerţului – J23/519/2008, CUI – 23355037, reprezentată legal 
prin Vasile Georgeta, solicită eliberarea acordului de funcţionare, respectiv avizului program de 
funcționare pentru activităţile conform COD CAEN 4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice 
și de parfumerie, în magazine specializate; 9602 – Coafură și alte activități de înfrumusețare; 9604 – 
Activități de întreținere corporală; 9609 – Alte activități de servicii n.c.a.;   

Supuse la vot, cererile mai sus prezentate sunt aprobate cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  
- cererile înregistrate sub nr. 25524/12.10.2021, respectiv nr. 25525/12.10.2021, prin care SC 

M&C LORI-CEZAR SRL  – cu sediul social în comuna Berceni, Strada 1 Mai, nr. 314, Județul Ilfov, 
având nr. de ordine în Registrul comerţului – J23/294/2014, CUI – 32741789, reprezentată legal prin 
Vîlcu Oana - Cătălina, solicită eliberarea acordului de funcţionare, respectiv avizului program de 
funcționare pentru activităţile conform COD CAEN 5610 – Restaurante; 5630 – Baruri și alte activități de 
servire a băuturilor;   

Supuse la vot, cererile mai sus prezentate sunt aprobate cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  
- cererile înregistrate sub nr. 28122/10.11.2021, respectiv nr. 28123/10.11.2021, prin care SC 

PETROL & CONSTRUCT SPECIALIST SRL  – cu sediul social în comuna Berceni, Strada 1 Mai, nr. 
314, Județul Ilfov, având nr. de ordine în Registrul comerţului – J23/294/2014, CUI – 32741789, 
reprezentată legal prin Vîlcu Oana - Cătălina, solicită eliberarea acordului de funcţionare, respectiv 



avizului program de funcționare pentru activităţile conform COD CAEN 5610 – Restaurante; 5630 – 
Baruri și alte activități de servire a băuturilor;   

Supuse la vot, cererile mai sus prezentate sunt aprobate cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  
- cererile înregistrate sub nr. 24170/27.09.2021, respectiv nr. 24169/27.09.2021, prin care SC 

IDEAHOME SHOP SRL – cu sediul social în comuna Berceni, Strada Făgăraș, nr. 172M, Județul Ilfov, 
având nr. de ordine în Registrul comerţului – J23/828/2021, CUI – 43710583, reprezentată legal prin 
Bălănoiu Luiza-Maria, solicită eliberarea acordului de funcţionare, respectiv avizului program de 
funcționare pentru activităţile conform COD CAEN 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 

Supuse la vot, cererile mai sus prezentate sunt aprobate cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  
- cererile înregistrate sub nr. 21367/26.08.2021, respectiv nr. 21368/26.08.2021, prin care SC 

FARMACIA DE LA TARA SRL – cu sediul social în Sat Căldăraru, Comuna Cernica, Strada Prelungirea 
Gării Cățelu, nr. 12, Biroul 2, Etaj 1, Județul Ilfov, având nr. de ordine în Registrul comerţului – 
J23/3292/2016, CUI – 33503947, reprezentată legal prin Tufan Cristian, solicită eliberarea acordului de 
funcţionare, respectiv avizului program de funcționare pentru activităţile conform COD CAEN 4774 - 
Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate; 

Supuse la vot, cererile mai sus prezentate sunt aprobate cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  
- cererile înregistrate sub nr. 5108/16.02.2022, respectiv nr. 8218/22.03.2022, prin care SC 

RECORD TRUST DEVELOPMENT SRL – cu sediul social în Sat Berceni, Comuna Berceni, Strada 
Serelor, nr. 6, Camera 1, Județul Ilfov, având nr. de ordine în Registrul comerţului – J23/2256/2018, CUI 
– 39368815, reprezentată legal prin Barasch Maryo-Adrian, solicită eliberarea acordului de funcţionare, 
respectiv avizului program de funcționare pentru activităţile conform COD CAEN 4673 - Comerț cu 
ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare; 4791 – Comerț 
cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; 

Supuse la vot, cererile mai sus prezentate sunt aprobate cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  
- cererile înregistrate sub nr. 22022/03.09.2021, respectiv nr. 22023/03.09.2021, prin care SC 
FARMACIA DE LA TARA SRL – cu sediul social în Sat Căldăraru, Comuna Cernica, Strada Prelungirea 
Gării Cățelu, nr. 12, Biroul 2, Etaj 1, Județul Ilfov, având nr. de ordine în Registrul comerţului – 
J23/3292/2016, CUI – 33503947, reprezentată legal prin Tufan Cristian, solicită eliberarea acordului de 
funcţionare, respectiv avizului program de funcționare pentru activităţile conform COD CAEN 4773 - 
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate; 

Supuse la vot, cererile mai sus prezentate sunt aprobate 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. George ENE                                                  Haiducu Gheorghe 
 
 
 
 
           
        Comuna Berceni 
         31.03.2022 
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