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PROCES-VERBAL, 
 
 Incheiat astazi 27.02.2020, ora 17,30 in sedinta ordinara a Consiliului Local Berca. 
 Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr.91/19.02.2020 a primarului comunei Berca, a 
fost convocata sedinta ordinara a Consiliului local Berca. 
 La lucrarile sedintei au participat 14 consilieri locali din totalul de 15 in functie. 

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, Miritescu Gheorghe, Petroiu Liviu Mihai, Popescu Romulus, Zaharia Florin 
Absenteaza motivat : Marica Andrei-Constantin. 
 La sedinta participa, fara drept de vot, domnul primar Dobrita Ionel, d-na Chivu Viorica, 
secretarul general al comunei,  d-l Moldovan Alexandru, director tehnic SC Romprest Energy 
SRL si dl Margaritescu Flavius, sef.SC Romprest Energy SRL, punct lucru Berca. 

Se supune la vot procesul verbal al sedintei din 30.01.2020 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 alegerea presedintelui de sedinta. 
2.Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare 

din comuna Berca. 
3.Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru ‘’Colectarea, compactarea, 

transportul deseurilor reciclabile pentru persoane fizice si agenti economici’’ din comuna 
Berca. 
 4.Proiect de hotarare pentru modificarea  Hotararii Consiliului local nr.75/28.11.2019 
privind insusirea de catre Consiliul local Berca a contractului de vanzare-cumparare incheiat 
intre Tufan Maria-Ana si Tufan Mihai si Comuna Berca, autentificat sub nr.2009/15.112019 si 
actualizarea inventarului domeniului public al comunei. 
 5.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind prestarea de 
lucrari de interes public local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar 
de persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social.   
 6.Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile 
sociale ale Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Berca. 

7.Intrebari, interpelari, petitii si informari. 
 Punctul I : ” Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.” 
 La acest punct al ordinii de zi se inscrie la cuvant domnul consilier Ilie Adrian care il 
propune pe domnul Beloiu Florin,presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni, respectiv 
martie, aprilie si mai 2020. 
 Propunerea se supune la vot si se aproba cu 14 voturi.  
 Punctul II : “Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciile publice de 

salubrizare din comuna Berca”. 
 Domnul Moldovan Alexandru, director tehnic al SC Romprest Energy SRL,  explica ca 
solicitarea de modificare pentru serviciile de salubrizare se datoreaza aplicarii de la 
01.01.2020 a contributiei pentru economia circulara in valoare de 80 lei/tona depozitata, a 



majorarii tarifului de depunere a deseurilor la groapa in valoarede 97 lei/tona, la care se va 
adauga TVA si a majorarii salariului minim garantat in plata la 2230 lei.  
 Proiectul se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru . 

Punctul III : “Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru ‘’Colectarea, 
compactarea, transportul deseurilor reciclabile pentru persoane fizice si agenti economici’’ din 
comuna Berca.” 

Domnul primar, Dobrita Ionel precizeaza ca in saptamana in care nu se colecteaza 
gunoiul menajer se va face colectarea selectiva de catre operator, dupa care se va prelua de 
alt operator care-l va si valorifica, cheltuielile fiind subventionate de catre FEPRA. 

Proiectul se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru. 
Punctul IV : ‘‘Proiect de hotarare pentru modificarea  Hotararii Consiliului local 

nr.75/28.11.2019 privind insusirea de catre Consiliul local Berca a contractului de vanzare-
cumparare incheiat intre Tufan Maria-Ana si Tufan Mihai si Comuna Berca, autentificat sub 
nr.2009/15.112019 si actualizarea inventarului domeniului public al comunei ’’.  

Proiectul se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru. 
Punctul V : ‘‘Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind 

prestarea de lucrari de interes public local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de munca 
prestate lunar de persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social”. 

Proiectul se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru. 
Punctul VI :” Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului anual de actiune privind 

serviciile sociale ale Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Berca. 

Proiectul se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru. 
Punctul VII: “Intrebari, interpelari, petitii si informari. 
La acest punct al ordinii de zi nu sunt inscrieri la cuvant. 
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,    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
          CONSILIER,        Jr.VIORICA CHIVU 
       MIRITESCU GHEORGHE 

 

 

 


