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PROCES-VERBAL, 
 
 Incheiat astazi 26.03.2020, ora 17,30 in sedinta ordinara a Consiliului Local Berca. 
 Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr.109/19.03.2020 a primarului comunei Berca, a 
fost convocata sedinta ordinara a Consiliului local Berca, sedinta care s-a desfasurat la 
distanta avand in vedere starea de urgenta instituita prin Decretul nr.195/2020. 
 Prin adresa nr.1636/24.03.2020 s-au formulat precizari de catre secretarul general al 
comunei, privind modalitatea de transmitere a punctelor de vedere formulate pe marginea 
proiectelor de hotarari , respectiv votul sa se faca in scris si sa se transmita ulterior prin e-mail. 
 Conform art.2 din dispozitia de convocate nr.109/2020, materiale de sedinta si procesul 
verbal al sedintei ordinare din 27.02.2020, au fost puse la dispozitia consilierilor locali in format 
electronic. 
 Toti consilierii locali au fost de acord cu procesul verbal al sedintei din 27.02.2020 
implicit cu ordinea de zi a prezentei sedinte.  
 Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunostinta publica in termen legal de catre 
secretarul comunei, prin intermediul avizierului si site-ul institutiei si cuprinde : 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea 
cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Liceul Tehnologic 
„‟Sf.Mucenic Sava‟‟ Berca , aferente lunilor  iulie, septembrie si octombrie 2019. 

2.Proiect de hotarare  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 
2020 si estimarile pentru anii 2021-2022 ale SC APAPRIMA BERCA SRL 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019  
ale SC APAPRIMA BERCA SRL. 
 4.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 
2020 si estimarile pentru anii 2021 si 2022 ale SC AMENAJARE PEISAGISTICA BERCA SRL. 
 5.Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019  
ale SC AMENAJARE PEISAGISTICA BERCA SRL.       
 6.Intrebari, interpelari, petitii si informari. 
 Punctul I : ” Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea 
cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Liceul Tehnologic 
„‟Sf.Mucenic Sava‟‟ Berca , aferente lunilor  iulie, septembrie si octombrie 2019.” 
 Domnii consilieri  locali si-au exprimat votul electronic, fara amendamente, proiectul 
fiind aprobat cu 15 voturi pentru.  
 Punctul II : “Proiect de hotarare  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 
pentru anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2022 ale SC APAPRIMA BERCA SRL”. 
 Domnii consilieri  locali si-au exprimat votul electronic, fara amendamente, proiectul 
fiind aprobat cu 15 voturi pentru.   

Punctul III : “Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 
2019 ale SC APAPRIMA BERCA SRL.” 

Domnii consilieri  locali si-au exprimat votul electronic, fara amendamente, proiectul 
fiind aprobat cu 15 voturi pentru.  

Punctul IV : „„Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 
pentru anul 2020 si estimarile pentru anii 2021 si 2022 ale SC AMENAJARE PEISAGISTICA 
BERCA SRL‟‟.  

La acest punct al ordinii de zi , domnul consilier Marcu Valeriu, a formulat prin posta 
electronica, intrebari, respectiv: 



1.Pentru proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si chletuieli, de la 
SC Amenajare Peisagistica Berca SRL, vreau sa ma informez in ce consta „‟Cheltuieli cu 
bunuri si servicii, pentru anul 2020, in suma de 300.100 lei‟‟.Va rog sa imi prezentati in detaliu 
aceste cheltuieli in vederea unei analize exhaustive. 

2.De ce lucrarile de reabilitare sau dupa caz de investitii sunt atribuite altor firme, cand 
foarte multe din lucrarile incredintate firmelor din exterior pot fi executate de societatea 
primariei. 

3.Care a fost scopul infiintarii societatii SC Amenajare Peisagistica Berca SRL, din 
moment de aceasta executa doar o parte mica din lucrarile efectuate in comuna Berca. 

In incheiere vreau sa va comunic domnilor consilieri, ca nu este posibil, ca aceasta 
conducere samavolnica sa procedeze dupa bunul plac, sa incredinteze lucari foarte profitabile 
unor societati din exeterior, fara sa tina cont ca noi avem societatea comunei Berca.O sa 
prezint stocastic unle lucrari care puteau fi executate de SC Amenajare Peisagistica Berca 
SRL si au fost date altor societati: 

a).-Amenajare parc -300 mp –ofertant :SC Ecobubbles Line SRL, pret de catalog: 
14.277,00ron/unitate de maura 

-unitatea de masura: bucata 
-cod si denumire CPV : 45111291-4 Lucrari de amenajare a terenului (Rev 2) 
b).-Servicii de intretinere spatii verzi 2500 mp –Ofertant :SC Ecobubbles Line SRL 
-pret de catalog: 2.500,00 ron/unitate de masura 
-unitate de masura:bucata 
-cod si denumire CPV: 77313000-7-Servicii de intretinere a parcurilor(Rev2) 
Si pentru acest proiect de hotarare domnii consilieri locali si-au exprimat votul electronic 

fiind aprobat cu 11 voturi pentru si 4 impotriva (Marcu Valeriu, Dodan Eugen, Lungu Marius, 
Marica Andrei). 

Punctul V : „„Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 
2019 ale SC AMENAJARE PEISAGISTICA BERCA SRL”. 

Domnii consilieri  locali si-au exprimat votul electronic, fara amendamente, proiectul 
fiind aprobat cu 15 voturi pentru.  

Punctul VI: “Intrebari, interpelari, petitii si informari. 
La acest punct al ordinii de zi domnii consilieri nu au transmis intrebari, interpelari si nu 

au fost prezentate petitii sau informari. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 

PRESEDINTELE SEDINTEI,    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
          CONSILIER,        Jr.VIORICA CHIVU 
       FLORIN BELOIU 

 

 

 


