
 
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 - 28.06.2022, 
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. 173/22.06.2022, 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, 28.06.2022, 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 12 consilieri, iar prin conexiune on-line prin 
intermediul aplicației electronice WhatsApp, conectare video, un număr de 3 consilieri, respectiv domnii 
Ene George, Manea Andreea-Florentina și Șișu Valentin - Mihai. 

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 acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare 
a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de 
Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv 
Transport SRL. 

3. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
comunei Berceni, județul Ilfov. 

4. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a unui spațiu situat în incinta Clădirii 
multifuncționale  din str. Fabrica de mobilă nr. 1, comuna Berceni, Județul Ilfov, destinat desfășurării 
procesului instructiv – educativ a unui număr de 2 grupe de grădiniță cu program normal – învățământ 
preșcolar de stat pentru anul școlar 2022 – 2023. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN 
ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE 
P+1E+M, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, 
PARCĂRI, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI, amplasat în județul Ilfov, 
comuna Berceni, tarla 20, parcelele 49/1/17, 49/1/18, 49/1/21,49/1/22/1, 49/1/22/2, număr cadastral 
59882, 59899, în suprafață totală de 21.967 mp, beneficiarii investiției și finanțatorii P.U.Z. – Ilie Aurelian 
Trandafir, Ilie Ana Gabriela, soți, Barzoi Vasilica. 



6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC 
ARHITECTURE DOMUS DESIGN SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): PUZ -  
CONSTRUIRE STAȚIE MIXTĂ DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, GPL, ANEXE, TOTEM 
PUBLICITAR, ÎMPREJMUJIRE TEREN ȘI UTILITĂȚI, amplasat în județul Ilfov, comuna Berceni, DJ 
401, tarla 3, parcelele 11/11, număr cadastral 71254, în suprafață de 2.275 mp, beneficiar investiție și 
finanțator P.U.Z. – EURO PETROLIERE LOGISTIC SRL. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC TELLURIS 
PROIECT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E+M, 
FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII ȘI UTILITĂȚI, amplasat în județul 
Ilfov, comuna Berceni, tarla 2, parcelele 8/1/34, 8/1/35, număr cadastral 68465, 68225, 53880, în 
suprafață de 29.197 mp, număr cadastral 70437, 70612, 70166, în suprafață de 2.212 mp; suprafața de 
2.288 mp este propusă pentru expropiere conform H.G. nr. 354/2022 și Recepția Tehnică pentru 
autostrada de Centură București, Sector Centura Sud km 52+770 – Km 100 + 900, beneficiarii investiției 
și finanțatorii P.U.Z. – Savu Floarea, Milea Ștefania, Ilinca Veronica. 

8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC TELLURIS 
PROIECT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E+M, 
FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII ȘI UTILITĂȚI, amplasat în județul 
Ilfov, comuna Berceni, tarla 2, parcelele 8/1/35, 8/1/36, 8/1/37, lot 1, număr cadastral 53230, 53231, 
53232, 53226, 68230, 68464, în suprafață de 29.140 mp, și număr cadastral 70546, 71239, 71240, 71438 
cu suprafața de 2.306 mp; suprafața de 2.267 mp este propusă pentru expropiere conform H.G. nr. 
354/2022 și Recepția Tehnică pentru autostrada de Centură București, Sector Centura Sud km 52+770 – 
Km 100 + 900, beneficiarii investiției și finanțatorii P.U.Z. – Ilinca Veronica, Dorin Doina, Rusu Remon, 
Rusu Valerica, Filip Petre, Filip Calina, Dima Stana, Iaru Stanca Floarea, Calota Elena, Nistor Marian 
Vasile, Nistor Afrodita. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO 
ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU 
LOCUINȚE P+1E+M, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII ȘI 
UTILITĂȚI, amplasat în județul Ilfov, comuna Berceni, tarla 20, parcela 49/4/19, număr cadastral 906, în 
suprafață totală de 6.795 mp, beneficiarul investiției și finanțatorul P.U.Z. – Ilie Cosmin Petruț. 

10. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC TELLURIS 
PROIECT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E+M, 
FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII ȘI UTILITĂȚI, amplasat în județul 
Ilfov, comuna Berceni, tarla 3, parcelele 11/48, număr cadastral 54394, 54395, 52282, în suprafață de 
20.835 mp, și număr cadastral 71232, 70644, 71431 cu suprafața de 4.040 mp; suprafața de 3.195 mp este 
propusă pentru expropiere conform H.G. nr. 354/2022 și Recepția Tehnică pentru autostrada de Centură 
București, Sector Centura Sud km 52+770 – Km 100 + 900, beneficiarul investiției și finanțatorul P.U.Z. – 
Cheabei Marin. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC AMA 
ARH.URB CONCEPT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE 
P+1E+M, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII ȘI UTILITĂȚI, amplasat în 
județul Ilfov, comuna Berceni, tarla 6, parcelele 21/1/40, 41, număr cadastral 50374, în suprafață de 
10.019 mp, beneficiarii investiției și finanțatorii P.U.Z. – SC VERTICAL TOWER SRL și CONAVI 
CONCEPT SRL. 
  Supus la vot, proiectul ordinii de zi mai sus prezentat, a fost aprobată unanimitate de voturi - 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. 



 
În continuare, este supus aprobării procesul – verbal al ședinței anterioare, respectiv P.V. al 

ședinței ordinare desfășurată în data de 23.05.2022, consemnându-se aprobarea acestuia cu unanimitate de 
voturi - 15 voturi „ pentru ”.  

I. S-a trecut la primul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind alegerea 
Președintelui de ședință.” 

- dl. cons. Radu Florin propune pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pe dl. cons. Pîrvu Alexandru; 
- dl. cons. Petcu Viorel propune pentru funcția de președinte de ședință pe dl. cons. Vrăjitoru Leontin-

Daniel; 
Nemaifiind şi alte propuneri sunt supuse la vot cele două propuneri, consemnându-se următorul 

rezultat: 
- propunerea d-lui cons. Radu Florin: 5 voturi „ pentru” și 10 voturi „ împotrivă”; 
- propunerea d-lui cons. Petcu Viorel: 10 voturi „ pentru” și 5 voturi „ împotrivă”; 

Ca urmare a rezultatului votului, dl. consilier Vrăjitoru Leontin-Daniel este ales președinte de 
ședință pentru o perioada de 3 luni, respectiv pentru perioada iunie – august 2022, care va conduce 
şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta, proiectul de hotărâre fiind adoptat, în 
bloc, cu 10 voturi „ pentru” și 5 voturi „ împotrivă”. 
  

II. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind acordarea de 
mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în 
vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători 
încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul de Transport 
Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL ”. 

Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului local 
Berceni. 
 Nemaifiind consemnate luări de cuvânt pe marginea Proiectului de hotărâre, dl. președinte de 
ședință - cons. Vrăjitoru Leontin Daniel, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se 
consemnează aprobarea acestuia cu unanimitate de voturi - 15 voturi „ pentru ”. 
  

III. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind atestarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Berceni, județul Ilfov. 

Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului local 
Berceni. 
 Pe marginea proiectului de hotărâre au fost consemnate următoarele: 
- secretarul general al comunei Berceni, Haiducu Gheorghe, face o succintă prezentare a proiectului de 
hotărâre, evidențiind faptul că a fost respectată întocmai procedura privind actualizarea inventarului 
bunurilor care aparțin domneniului public al comunei Berceni; 
- dl. Giurumescu Cristian, consultant achiziții publice, susține adoptarea proiectului de hotărâre deoarece 
unul dintre bunurile care fac obiectul acestuia cuprinde și investiția privind terenul de sport 
multifuncțional realizat cu fonduri europene, iar pentru finalizarea acestei investiții a fost solicitată 
hotărârea Consiliului local privind includerea acestui teren în inventarul bunurilor publice; 
- dl. cons. Drăgan Costin Adrian și dl. cons. Nae Iulian Teofil – propun amânarea adoptării proiectului de 
hotărâre până la o ședință viitoare, pentru a putea avea suficient timp de analiză asupra acestuia; 
 Apoi, după mai multe discuții contradictorii cu privire la atestarea (completarea ) inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Berceni, dl. președinte de ședință Vrăjitoru Leontin 
Daniel, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se consemnează adoptarea acestuia cu 
unanimitate de voturi - 15 voturi „ pentru ”. 
 

IV. S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind punerea la 
dispoziție a unui spațiu situat în incinta Clădirii multifuncționale  din str. Fabrica de mobilă nr. 1, comuna 
Berceni, Județul Ilfov, destinat desfășurării procesului instructiv – educativ a unui număr de 2 grupe de 
grădiniță cu program normal – învățământ preșcolar de stat pentru anul școlar 2022 – 2023 ”. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni.  



 Nemaifiind consemnate luări de cuvânt pe marginea Proiectului de hotărâre, dl. președinte de 
ședință - cons. Vrăjitoru Leontin Daniel, supune la vot Proiectul de hotărâre, vot în urma căruia se 
consemnează aprobarea acestuia cu unanimitate de voturi - 15 voturi „ pentru ”. 
 Apoi, înainte de a se trece la următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi a ședinței, respectiv a 
proiectelor de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale, dl. consilier Petcu Viorel, 
propune amânarea anlizei și adoptării tuturor aceste proiecte de hotărâre, până la finalizarea lucrărilor de 
asfaltare a rutei alternative – str. Codrului. 
 Urmare a acestei propuneri, dl. consilier Petcu Viorel - consilier din partea USR-PLUS, împreună 
cu grupul consilierilor PNL, atât ce prezenți fizic, cât și cei aflați în on-line, părăsesc sala de ședință, 
respectiv întrerup conexiunea on-line, în felul acesta numărul consilierilor prezenți fiind de 7, sub numărul 
minim necesar pentru asigurarea cvorumului prevăzut de lege pentru continuarea ședinței. 
 Astfel, dl. președinte de ședință Vrăjitoru Leontin Daniel, constatând lipsa de cvorum necesar 
continuării ședinței Consiliului local, declară lucrările acesteia închise. 
 
 
 
 
 
 
 
         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                             Secretar general  

          al comunei Berceni, 
        Cons. Vrăjitoru Leontin-Daniel                              Haiducu Gheorghe 
 
 
 
 
           
        Comuna Berceni 
         28.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	R  O  M  Â  N  I  A

