CONSILIUL LOCAL
AL ORAȘULUI
VĂLENII DE MUNTE

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 06 Ianuarie 2017, la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte, cu ocazia
ședinței convocate de indata a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte.
Ședința a început la ora 1100 și este publică.
Convocarea ședinței s-a făcut prin dispoziția primarului orașului Vălenii de Munte nr.
17/05.01. 2017.
Inițiatorul proiectului ordinii de zi este primarul orașului Vălenii de Munte – Florin
Constantin.
1) Secretarul orașului Vălenii de Munte, Onoiu Elena - Adina – face prezența consilierilor
locali, constatând că sunt prezenți 15 consilieri locali, ședința fiind legal constituită.
Sunt prezenti consilierii locali : Mares Liliana, Oprea Constantin, Otelea Bogdan – Andrei,
Calinoiu Dragos, Toma Cornel, Moldoveanu Iuliana, Popescu Constantin – Gabriel, Iorga Gabriela,
Oprea Daniel, Savulescu Eugen, Raiciu Liliana – Sanda, Faciu Ioana, Niculae Nicoleta, Costovici
Marian, si Gajman Doru.
Lipsesc nemotivat consilierii locali : Chivaran Gabriel si Piscan Ion – Daniel.
2) Decanul de vârstă al consilierilor locali Popescu Constantin - Gabriel propune ca
președinte de ședinta pe d-na consilier local Iorga Gabriela.
Propunerea este acceptată cu 15 voturi « pentru » și din acest moment consilierul local Iorga
Gabriela preia conducerea efectiva a ședinței convocată de îndată.
3) Președintele de ședință Iorga Gabriela – supune la vot deschis procesul – verbal încheiat
cu ocazia ședinței extraordinare indata a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de
27 decembrie 2016, întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.
Acestea nu sunt.
Procesul verbal de ședință este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru ».
4) Apoi președintele de ședință supune la vot deschis proiectul ordinii de zi, întrebând dacă
sunt și alte probleme urgente sau completări/modificări de făcut.
Acestea nu sunt.
Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu 15 voturi « pentru ».
Ordinea de zi este urmatoarea :

a) proiect de hotărâre privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al
unitatii administrativ – teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltare.
b) întrebări, răspunsuri, interpelări, diverse.

5) Primul proiect de hotarare se refera la acoperirea definitiva din excedentul
bugetului local al unitatii administrativ – teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltare.
Șef Serviciu Nitu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget finanțe, impozite
și taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei pentru activități economicofinanciare și agricultură.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr.
1/2017.
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6) Ultimul punct al ordinii de zi este intitulat : „întrebări, răspunsuri, interpelări,
diverse”.
Discutii :
- Consilier local Oprea Constantin : indemnizatia de consilier local nu se mareste ?
- Sef Serviciu Nitu Elena : nu sunt precizari in lege privind cresteri pentru indmnizatiile
consilierilor. In urmatoarea sedinta o sa va aduc legea.
Alte discutii nu mai sunt.
*

*
*

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal de ședință, la care se anexează toate
materialele discutate, ce fac parte integrantă din dosarul special al acestei ședinte convocată de
îndată a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte.
Ședința s-a terminat la ora 1112.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,
Iorga Gabriela

SECRETARUL ORASULUI,
Onoiu Elena Adina
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