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PROCES-VERBAL, 
 
 Incheiat astazi 30.01.2020, ora 17,30 in sedinta ordinara a Consiliului Local Berca. 
 Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr.24/23.01.2020 a primarului comunei Berca, a 
fost convocata sedinta ordinara a Consiliului local Berca. 
 La lucrarile sedintei au participat 15 consilieri locali din totalul de 15 in functie, cu 
precizarea ca domnul consilier Marica Andrei Constantin a fost prezent de la proiectul nr.3 -
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul 
contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Berca-familia ocupationala 
‘’Administratie’’ si din institutiile subordinate. 

Acestia sunt : Beloiu Florin, Cimpeanu Nicolae, Cirlan Valentina Claudia, Dodan Eugen, 
Gherghe Nicolae, Ilie Adrian, Ionescu Denis-Eugen, Leitoiu Marius-Ciprian, Lungu Marius, 
Marcu Valeriu, Marica Andrei-Constantin Miritescu Gheorghe, Petroiu Liviu Mihai, Popescu 
Romulus, Zaharia Florin. 
 La sedinta participa, fara drept de vot, domnul primar Dobrita Ionel, d-na Coman 
Camelia, consilier juriidc si d-l Nita Adrian Emil –geolog la SC Wienerberger –Satuc (fabrica de 
caramida). 

Se supune la vot procesul verbal al sedintei din 19.12.2019 care se aproba in 
unanimitate. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, care se aproba in unanimitate. 
  Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunostinta publica in termen legal de catre 
secretarul comunei, prin intermediul avizierului si cuprinde : 

1.Proiect de hotarare privind stabilirea impoziteleor, taxelor locale si speciale-surse de 
venit la bugetul local, precum si a altor taxe-venituri extrabugetare pentru anul fiscal 2020. 

2.Proiect de hotarare privind darea in administrare a unor bunuri imobile, proprietate 
publica a comunei Berca catre Liceul Tehnologic ‘’Sf.Mucenic Sava” Berca 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii Consiliului local Berca catre Consiliul 
Judetean Buzau de preluare a podetului ce face accesul in satul Cojanu din administrarea 
Consiliului Judetean Buzau in administrarea Consiliului Local Berca in vederea realizarii 
proiectului  “Reabilitare podet acces sat Cojanu situat pe DJ 203 L” 

4.Proiect de hotarare privind rectificarea nr.3 a bugetului local pe anul 2019; 
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei 

Berca in anul 2020. 
6.Intrebari, interpelari, petitii si informari. 

 Punctul I : ” Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de invatamant 

preuniversitar de stat din UAT- comuna Berca pentru anul scolar 2020-2021”. 
 La acest punct al ordinii de ia cuvantul domnul primar, Dobrita Ionel care da citire unor 
adrese de la Inspectoratul Scolar Judetean Buzau si de la Liceul Tehnologic ‘’Sf.Mucenic 
Sava’’ Berca, dupa care mentioneaza ca nu doreste desfiintarea scolii Plescoi si a gradinitei 
Berca. 
 In continuare se inscrie la cuvant domnul consilier Ilie Adrian, si mentioneaza ca la 
scoala Plescoi sunt copii ai caror parinti nu au posibilitati financiare pentru ai trimite pe acestia 
la o scoala din alta localitate, motiv pentru care propune mentinerea scolii Plescoi si implicit a 
gradinitei Berca. 
 In acest sens sunt avizele : 



-comisiei de dezvolate economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului 
public si privat al comuni, amenajarea teritoriului si urbanism, agriculatura, gospodarie 
comunala, servicii si comert ; 

-comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de 
agreement, 

care sustin mentinerea retelei scolare aprobate pentru anul 2019-2020. 
Proiectul se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru, in sensul mentinerii pentru 

anul 2020 -2021 a retelei scolare aprobate in forma pentru anul scolar 2019-2020. 
 Punctul II : “Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura 

pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea 
inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Berca, judetul Buzau”. 
 Proiectul se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru . 

Punctul III : “Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii 

publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Berca-familia 
ocupationala ‘’Administratie’’ si din institutiile subordonate”. 

Proiectul se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru. 
Punctul IV : ‘‘Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea salariilor de baza pentru 

personalul de la SC APAPRIMA BERCA SRL’’.  
Proiectul se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru. 
Punctul V : ‘‘Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea salariilor de baza pentru 

personalul de la SC AMENAJARE PEISAGISTICA BERCA SRL”. 
Proiectul se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru. 
Punctul VI :”Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere 

nr.3750/01.07.2019 incheiat intre UAT comuna Berca si IONITA MANUELA” 
 Proiectul se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru. 

Punctul VII: “Intrebari, interpelari, petitii si informari. 
La acest punct al ordinii de zi domnul Nita Adrian Emil - geolog la SC Wienerberger –

Satuc prezent la sedinta aduce la cunostinta Consiliului local, solicitarea societatii de a 
exploata in zona satului Cojanu, mai precis in zona de deasupra stanii,  a unui zacamant de 
nisip. Desigur a mai fost identificat un teren si in zona satului Baceni, insa este mai greu cu 
transportul, cum de atfel este si in satul Cojanu dar  in conditiile in care se va dezvolta cariera 
se va face un drum. 

 Domnul consiler Gherghe Nicolae mentioneaza ca este greu de realizat drumul avand 
in vedere ca este o zona abrupta. 

Fata de aceasta solicitare, consiliul local il asigura pe domnul Nita Adrian Emil, ca va 
primi sprijinul necesar. 

Domnul Nita Adrian Emil precizeaza ca sunt mai multi pasi de parcurs, insa a dorit sa 
cunoasca consiliul local intentia scoietatii, sens in care le multumeste. 

Intrucat problemele inscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, presedintele de sedinta 
declara lucrarile acesteia incheiate. 
 Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 

PRESEDINTELE SEDINTEI,         CONSILIER JR., 
          CONSILIER,        COMAN CAMELIA 
       MIRITESCU GHEORGHE 

 

 

 


