
 
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 - 23.05.2021, 
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. 154/17.05.2022, 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, 23.05.2022, 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 13 consilieri, iar prin conexiune on-line prin 
intermediul aplicației electronice WhatsApp, conectare video, un număr de 2 consilieri, respectiv domnii 
Șișu Valentin-Mihai și Vrăjitoru Leontin-Daniel. 

În continuare, sunt supuse aprobării procesele – verbale ale ședinței anterioare, respectiv al ședinței 
ordinare din data de 31.03.2022 și al ședinței extraordinare de îndată din data de 21.04.2022. 

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 aprobarea programului și bugetului pentru Evenimentul „ ZIUA 
COPIILOR – 2022 ”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului de burse (sociale, de merit) acordate elevilor din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (gimnazial) din comuna Berceni, judeţul Ilfov, pentru 
semestrul I al anului scolar 2021-2022. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului de burse (sociale, de merit) acordate elevilor din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (gimnazial) din comuna Berceni, judeţul Ilfov, pentru 
semestrul II al anului scolar 2021-2022. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan arabil, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 23, parcelele 55/2/2/22,23, compus din 
Lotul 20 în suprafață de 2967 mp, identificat cu număr cadastral 69549, întabulat în Cartea Funciară nr. 
69549 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării 
la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Societatea EXCLUSIV 
INTERCONSTRUCT SRL. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan arabil, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 5, parcelele 18/5/10,11,12,13, compus din 
Lotul 39 în suprafață de 3273 mp, identificat cu număr cadastral 69663, întabulat în Cartea Funciară nr. 



69663 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării 
la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Societatea REAL ESTATE VER 
INVEST SRL. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan  arabil, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 17, parcela 43/1/15, în suprafață de 2907 
mp, identificat cu număr cadastral 69687, întabulat în Cartea Funciară nr. 69687 a localității Berceni, 
Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de 
către proprietarul acestuia, respectiv Societatea REAL ESTATE VER INVEST SRL. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan arabil, situate în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 24, parcelele 57/2/6, 57/2/7 - Lotul 30, în 
suprafață de 2539 mp, identificat cu număr cadastral 69510, întabulat în Cartea Funciară nr. 69510 a 
localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la 
dreptul de proprietate de către proprietarul acestora, respectiv Iordan Ionuț-Eduard și Iordan Roxana-
Elena. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan arabil, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 24, parcelele 57/4, 57/5 - Lotul 31, în 
suprafață de 4248 mp, identificat cu număr cadastral 71652, întabulat în Cartea Funciară nr. 71652 a 
localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la 
dreptul de proprietate de către proprietarul acestora, respectiv Petrescu Tiberiu-Florin, Petrescu Maria-
Iolanda, Iordan Ionuț-Eduard, Iordan Roxana-Elena. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan arabil, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 20, parcela 49/1/012, compus din Lotul 39 
în suprafață de 3166 mp, identificat cu număr cadastral 71864, întabulat în Cartea Funciară nr. 71864 a 
localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la 
dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Societatea EXCLUSIV 
INTERCONSTRUCT SRL. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
extravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 25, parcela 63/3, 63/4, în suprafață de 821 mp, 
identificat cu număr cadastral 71004, întabulat în Cartea Funciară nr. 71004 a localității Berceni, Județul 
Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 
proprietarul acestuia, respectiv Lucan George – Costel și Ivancea Ioana. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 18, parcela 46/5/1, în suprafață de 728 mp – lot 9, 
identificat cu număr cadastral 66052, întabulat în Cartea Funciară nr. 66052 a localității Berceni, Județul 
Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 
proprietarul acestuia, respectiv Istrate Daniel-Nicolae. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilelor situate în 
comuna Berceni, Județul Ilfov - teren intravilan tarla 26, parcela 70/28, în suprafață de 3837 mp – lot 2, 
identificat cu număr cadastral 66884, întabulat în Cartea Funciară nr. 66884 a localității Berceni, Județul 
Ilfov, cu destinația de drum de acces, teren intravilan tarla 33, parcela 89/21, 22, în suprafață de 4989 mp 
– lot 40, identificat cu număr cadastral 68424, întabulat în Cartea Funciară nr. 68424 a localității Berceni, 
Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, teren intravilan tarla 33, parcela 89/21, 22, în suprafață de 
113 mp – lot 41, identificat cu număr cadastral 68425, întabulat în Cartea Funciară nr. 68425 a localității 
Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, teren intravilan tarla 33, parcela 89/21, 22, în 
suprafață de 572 mp – lot 42, identificat cu număr cadastral 68426, întabulat în Cartea Funciară nr. 68426 
a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobile ce face obiectul renunțării la 
dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Todea Zefir -Radu. 



13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilelor situate în 
comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 33, parcela 89/16, 17 - teren intravilan în suprafață de 3171 mp – lot 
50, identificat cu număr cadastral 64810, întabulat în Cartea Funciară nr. 64810 a localității Berceni, 
Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, teren intravilan în suprafață de 4815 mp – lot 51, identificat 
cu număr cadastral 64811, întabulat în Cartea Funciară nr. 64811 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu 
destinația de drum de acces, imobile ce facc obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 
proprietarul acestuia, respectiv Todea Zefir-Radu, Lucan George-Costel. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 4, parcela 15/2/7, 15/2/8, 158/2/9, în suprafață de 
3125 mp – lot 34, identificat cu număr cadastral 70533, întabulat în Cartea Funciară nr. 70533 a localității 
Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de 
proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Ariciu Constantin, Ilie Maria, Vîlcea Ioana, Rujan 
Nicolae. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 4, parcela 15/1/17, 15/1/18, în suprafață de 2980 
mp – lot 17, identificat cu număr cadastral 70484, întabulat în Cartea Funciară nr. 70484 a localității 
Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de 
proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Florea Marin. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 39, parcela 119/3/7, în suprafață de 1711 mp – lot 
21, identificat cu număr cadastral 69794, întabulat în Cartea Funciară nr. 69794 a localității Berceni, 
Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de 
către proprietarul acestuia, respectiv Sandu Florina, Pîrvu Alexandrina. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 22, parcela 53/2/4, în suprafață de 885 mp – lot 8, 
identificat cu număr cadastral 62348, întabulat în Cartea Funciară nr. 62348 a localității Berceni, Județul 
Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 
proprietarul acestuia, respectiv Vasile Marian, Vasile Iulia, Armeanca Daniel, Armeanca Danieal-Ștefania. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 12, parcela 32/2/18, 26, în suprafață de 1626 mp– 
lot 19, identificat cu număr cadastral 62784, întabulat în Cartea Funciară nr. 62784 a localității Berceni, 
Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de 
către proprietarul acestuia, respectiv Ciobanu Nicolae, Ciobanu Vasile, Popovici Ilie, Popovici Mariana-
Claudia, Rusen George, Rusen Gherghina-Mihaela, Rusen Andreea-Florentina. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 5, parcelele 18/5/31, 18/5/32, în suprafață de 2429 
mp– lot 19, identificat cu număr cadastral 72100, întabulat în Cartea Funciară nr. 72100 a localității 
Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de 
proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Macht Maria, Zamfir Ion.  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren 
intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 11, parcela 31/27, în suprafață de 2959 mp – 
lot 20, identificat cu număr cadastral 65139, întabulat în Cartea Funciară nr. 65139 a localității Berceni, 
Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de 
către proprietarul acestuia, respectiv Dumitru Gheorghe.     
 Înainte de supunerea la vot a proiectului ordinii de zi sunt consemnate următoarele propuneri 
privind suplimentarea ordinii de zi: 



- dl. primar – Covrigea Gheorghe propune includerea pe ordinea de zi a ședinței a încă două puncte, 
respectiv:  
 a) Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Berceni, județul       
Ilfov, să aprobe modificările Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare și ale Regulamentului Serviciului și mandatarea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Euro-Apa să aprobe modificările Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare; 

 b) Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Realizare sistem de monitorizare și 
supraveghere video în comuna BERCENI, judet ILFOV " , Planul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta 10 - Fondul Local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 
infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); 
 Apoi, supusă la vot propunerea domnului primar Covrigea Gheorghe cu privire la includerea pe 
ordinea de zi a celor două proiecte de hotărâre este aprobată cu 15 voturi „ pentru”. 

Supus la vot, proiectul ordinii de zi mai sus prezentat, completat cu cele două  proiecte de hotărâre 
propuse de dl. primar, a fost aprobată 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 – avize favorabile.  

În continuare, înainte de a se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre incluse pe ordinea de zi, 
sunt consemnate următoarele interpelări: 

- dl. cons. Petcu Viorel adresează d-lui primar următoarele întrebări: 
1. Menționând faptul că există fonduri prevăzute pentru lucră de asfaltare, întreabă dacă se are în 

vedere asfaltarea cu prioritate a străzii Codrului pentru ca în acest fel să fie creată o rută alternativă pentru 
traficul rutier; 

- dl. primar – crearea unei rute alternative care să vină în sprijinul participanților la traficul rutier, 
este o problemă care se află în atenția executivului, problemă pe care speră să o rezolve odată cu începerea 
finanțărilor prin proiectul Anghel Saligny; 

2. Există un grafic care să stabilească ordinea în care vor fi asfaltate străzile incluse în proiect? 
- dl. primar – nu a fost întocmit un grafic deoarece se are în vedere asfaltarea cu prioritate a 

străzilor care deservesc un număr cât mai mare de gospodării, precum și acelea care se află într-o stare 
avansată de degradare; 

3. Solicită informații actualizate cu privire la proiectul de apă și canal; 
- d-na Stoenescu Nicoleta – din ultimele informații primite de la opratorul regional de apă și canal 

– EuroApavol –s-a reținut faptul că a fost depusă revizia cu nr. 5 a proiectului ( care se speră să fie și 
ultima), la momentul acesta fiind în așteptarea răspunsului care să conducă la aprobarea cererii de 
finanțare; 

4. Nu a fost depus raportul de activitate pe anul 2021 al primarului; când se va întâmpla acest 
lucru? 

- dl. primar – raportul va fi depus în perioada viitoare; 
5. A fost achiziționată autocisterna? 
- dl. ---- Cristian, consultant pentru achiziții publice, precizează faptul că la acest moment a fost 

depășită faza de licitație publică, urmează evaluarea ofertelor și apoi încheierea contractului de achiziție; 
6. Când vor fi delegate atribuții pentru dl. viceprimar? 
- dl. primar – atunci când va considera că este absolut necesar. 
 
După aceste înrebări adresate d-lui primar, se revine la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței. 
 

I. S-a trecut la primul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
programului și bugetului pentru Evenimentul „ ZIUA COPIILOR – 2022 ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului 
local Berceni. 

Se dă cuvântul d-nei Stoenescu Nicoleta – consilier achiziții publice în cadrul Primăriei comunei 
Berceni – care face o succintă prezentare a evenimentului ce se dorește a fi organizat. Astfel, d-na 
Stoenescu spune că locația unde va avea loc evenimentul este la Parcul din localitate, și are ca scop 



desfășurarea unor activități prin care copiii să poată socializa, să interacționeze adecvat vârstei lor, să 
beneficieze de momente de distracție și bucurie, intevalul propus pentru întreaga acțiune fiind de 4 ore  
(intervalul orar 13 00 – 17 00); 

În ceea ce privește activitățile ce se doresc a fi incluse în program, acestea vor cuprinde, pe lângă 
un program artistic dedicat copiilor, DJ, magician, animatori - persoanje, picturi pe față, baloane 
modelatoare, ședință foto; 

Toate aceste activități, organizate într-un cadru adecvat, respectiv pe lângă activitățile enumerate 
mai sus, și asigurarea unei scene cu lumini și sonorizare, presupun asigurarea unui buget care să poată 
susține desfășurarea evenimentului ; 

Proiectul de hotărâre, astfel cum a fost prezentat, cuprinde suma maximă existentă în bugetul pe 
anul 2022 din care poate fi alocată suma necesară pentru eveniment, care nicidecum nu se va ridica la 
acest maxim. 

În urma prospectării pieței, suma care ar putea asigura activitățile din programul propus s-ar cifra 
la valoarea de aproximativ 40.000 lei, o sumă exactă neputând fi precizată decât după derularea procedurii 
de achiziție publică. 

În continuare au fost consemnate următoarele propuneri cu privire la bugetul evenimentului: 
- dl. Cons. Petcu Viorel – propune un buget de 25.000 lei cu TVA inclus ; 
- dl. Cons. Pîrvu Alexandru – propune un buget de, măcar, 30.000 lei, pentru ca evenimentul să 

aibă succes și nu să se încadreze numai la activități organizate;  
Apoi, nemaifiind și alte propuneri, dl. Președinte de ședință Ene George supune la vot cele două 

propuneri, consemnându-se următorul rezultat : 
- propunerea d-lui Pîrvu Alexandru - 30.000 lei cu TVA inclus :  

 5 voturi „ pentru ”,10 voturi „ împotrivă ” 
- Propunerea d-lui Petcu Viorel – 25.000 lei cu TVA inclus : 

 10 voturi „ pentru ”, 5 voturi „ împotrivă ” 
 Astfel, urmarea votului exprimat, suma aprobată pentru bugetul Evenimentului „ Ziua Copiilor - 
2022 ” este de 25.000 lei cu TVA inclus. 
 Supus la vot apoi, în întregime, Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului și bugetului 
pentru Evenimentul „ ZIUA COPIILOR – 2022 ”, este aprobat cu unanimitate de voturi – 15 voturi 
„pentru”. 
 II. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
numarului de burse (sociale, de merit) acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
(gimnazial) din comuna Berceni, judeţul Ilfov, pentru semestrul I al anului scolar 2021-2022 ”. 

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. Dumitrescu Ionel-Lucian, 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 
numarului de burse (sociale, de merit) acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
(gimnazial) din comuna Berceni, judeţul Ilfov, pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022 ”. 

Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului 
local Berceni. 

 Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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 imobilului - teren intravilan arabil, situat în comuna Berceni, 



Județul Ilfov, tarla 23, parcelele 55/2/2/22,23, compus din Lotul 20 în suprafață de 2967 mp, identificat cu 
număr cadastral 69549, întabulat în Cartea Funciară nr. 69549 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu 
destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 
proprietarul acestuia, respectiv Societatea EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni. 

Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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 aprobarea 
dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren intravilan arabil, situat în comuna Berceni, 
Județul Ilfov, tarla 5, parcelele 18/5/10,11,12,13, compus din Lotul 39 în suprafață de 3273 mp, identificat 
cu număr cadastral 69663, întabulat în Cartea Funciară nr. 69663 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu 
destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 
proprietarul acestuia, respectiv Societatea REAL ESTATE VER INVEST SRL ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  

Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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 
dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren intravilan  arabil, situat în comuna Berceni, 
Județul Ilfov, tarla 17, parcela 43/1/15, în suprafață de 2907 mp, identificat cu număr cadastral 69687, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 69687 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, 
imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv 
Societatea REAL ESTATE VER INVEST SRL ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  

Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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 
dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren intravilan arabil, situate în comuna Berceni, 
Județul Ilfov, tarla 24, parcelele 57/2/6, 57/2/7 - Lotul 30, în suprafață de 2539 mp, identificat cu număr 
cadastral 69510, întabulat în Cartea Funciară nr. 69510 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de 
drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestora, 
respectiv Iordan Ionuț-Eduard și Iordan Roxana-Elena ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  

Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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”. 

 

VIII. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind 
aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren intravilan arabil, situat în comuna 
Berceni, Județul Ilfov, tarla 24, parcelele 57/4, 57/5 - Lotul 31, în suprafață de 4248 mp, identificat cu 
număr cadastral 71652, întabulat în Cartea Funciară nr. 71652 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu 
destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 
proprietarul acestora, respectiv Petrescu Tiberiu-Florin, Petrescu Maria-Iolanda, Iordan Ionuț-Eduard, 
Iordan Roxana-Elena ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  



Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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 
dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren intravilan arabil, situat în comuna Berceni, 
Județul Ilfov, tarla 20, parcela 49/1/012, compus din Lotul 39 în suprafață de 3166 mp, identificat cu 
număr cadastral 71864, întabulat în Cartea Funciară nr. 71864 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu 
destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 
proprietarul acestuia, respectiv Societatea EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  

Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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 
dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren extravilan situat în comuna Berceni, Județul 
Ilfov, tarla 25, parcela 63/3, 63/4, în suprafață de 821 mp, identificat cu număr cadastral 71004, întabulat 
în Cartea Funciară nr. 71004 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce 
face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Lucan George – 
Costel și Ivancea Ioana ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  

Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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 
dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, 
tarla 18, parcela 46/5/1, în suprafață de 728 mp – lot 9, identificat cu număr cadastral 66052, întabulat în 
Cartea Funciară nr. 66052 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce 
face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Istrate Daniel-
Nicolae ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  

Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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 
dobândirii de către comuna Berceni, a imobilelor situate în comuna Berceni, Județul Ilfov - teren 
intravilan tarla 26, parcela 70/28, în suprafață de 3837 mp – lot 2, identificat cu număr cadastral 66884, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 66884 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, 
teren intravilan tarla 33, parcela 89/21, 22, în suprafață de 4989 mp – lot 40, identificat cu număr cadastral 
68424, întabulat în Cartea Funciară nr. 68424 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de 
acces, teren intravilan tarla 33, parcela 89/21, 22, în suprafață de 113 mp – lot 41, identificat cu număr 
cadastral 68425, întabulat în Cartea Funciară nr. 68425 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de 
drum de acces, teren intravilan tarla 33, parcela 89/21, 22, în suprafață de 572 mp – lot 42, identificat cu 
număr cadastral 68426, întabulat în Cartea Funciară nr. 68426 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu 
destinația de drum de acces, imobile ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către 
proprietarul acestuia, respectiv Todea Zefir -Radu ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  

Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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 
dobândirii de către comuna Berceni, a imobilelor situate în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 33, 
parcela 89/16, 17 - teren intravilan în suprafață de 3171 mp – lot 50, identificat cu număr cadastral 64810, 



întabulat în Cartea Funciară nr. 64810 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, 
teren intravilan în suprafață de 4815 mp – lot 51, identificat cu număr cadastral 64811, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 64811 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobile ce facc 
obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Todea Zefir-Radu, 
Lucan George-Costel ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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”. 
 

XIV. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, 
tarla 4, parcela 15/2/7, 15/2/8, 158/2/9, în suprafață de 3125 mp – lot 34, identificat cu număr cadastral 
70533, întabulat în Cartea Funciară nr. 70533 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de 
acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv 
Ariciu Constantin, Ilie Maria, Vîlcea Ioana, Rujan Nicolae ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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”. 
 

XV. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, 
tarla 4, parcela 15/1/17, 15/1/18, în suprafață de 2980 mp – lot 17, identificat cu număr cadastral 70484, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 70484 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, 
imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Florea 
Marin ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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”. 
 

XVI. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, 
tarla 39, parcela 119/3/7, în suprafață de 1711 mp – lot 21, identificat cu număr cadastral 69794, întabulat 
în Cartea Funciară nr. 69794 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce 
face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Sandu Florina, 
Pîrvu Alexandrina ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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”. 

 

XVII. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind 
aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren intravilan situat în comuna Berceni, 
Județul Ilfov, tarla 22, parcela 53/2/4, în suprafață de 885 mp – lot 8, identificat cu număr cadastral 62348, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 62348 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, 
imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Vasile 
Marian, Vasile Iulia, Armeanca Daniel, Armeanca Danieal-Ștefania ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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”. 
 

XVIII.  S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind 
aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren intravilan situat în comuna Berceni, 
Județul Ilfov, tarla 12, parcela 32/2/18, 26, în suprafață de 1626 mp– lot 19, identificat cu număr cadastral 



62784, întabulat în Cartea Funciară nr. 62784 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de 
acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv 
Ciobanu Nicolae, Ciobanu Vasile, Popovici Ilie, Popovici Mariana-Claudia, Rusen George, Rusen 
Gherghina-Mihaela, Rusen Andreea-Florentina”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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”. 

 

XIX. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, 
tarla 5, parcelele 18/5/31, 18/5/32, în suprafață de 2429 mp– lot 19, identificat cu număr cadastral 72100, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 72100 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, 
imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Macht 
Maria, Zamfir Ion”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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”. 
 

XX. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului - teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul 
Ilfov, tarla 11, parcela 31/27, în suprafață de 2959 mp – lot 20, identificat cu număr cadastral 65139, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 65139 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, 
imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Dumitru 
Gheorghe ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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”. 
 

XXI. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului "Realizare sistem de monitorizare și supraveghere video în comuna BERCENI, judet ILFOV ", 
Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local I.1.2 - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 
urban/local) ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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”. 
 

XXII. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind 
aprobarea proiectului "Realizare sistem de monitorizare și supraveghere video în comuna BERCENI, 
judet ILFOV " , Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local I.1.2 - 
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 
management urban/local) ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  
 Nefiind consemnate luări de cuvânt, 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. 9175/31.03.2022, respectiv nr. 9176/31.03.2022 prin care SC OEM 
CAR PARTS SRL  – cu sediul social în Sat Fundeni, comuna Dobroești, Strada Cireșului, nr. 14, sc. 1, et. 



3, ap. 15, Județul Ilfov, având nr. de ordine în Registrul comerţului – J23/3501/2013, CUI – 325003000, 
reprezentată legal prin Firan Gabriel, solicită eliberarea acordului de funcţionare, respectiv avizului 
program de funcționare, pentru activităţile conform COD CAEN 4520 – întreținerea și repararea 
autovehiculelor la sediul secundar din comuna Berceni, Bld. 1 Mai, nr. 61F, Județul Ilfov (punct de lucru);   

Supuse la vot, cererile mai sus prezentate sunt aprobata cu 15 voturi “ pentru “ (unanimitate);  
- cererea înregistrată sub nr. 12204/11.05.2022 prin care MAVRODIN V. MIRELA PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ – cu sediul social în Sat Berceni, comuna Berceni, str. Albatrosului, nr. 4, 
camerele 5, 6 și 7, etaj P, județul Ilfov, având nr. de ordine în Registrul comerţului – F23/407/2011, CUI – 
286486682, reprezentată legal prin Mavrodin Mirela, solicită eliberarea acordului de funcţionare și 
avizului program de funcționare, pentru activităţile conform COD CAEN 9602  – Coafură și alte activități 
de înfrumusețare, la sediul sediul social;   

Supusă la vot, cererea mai sus prezentată este aprobată 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 
         23.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	R  O  M  Â  N  I  A

