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CONSILIUL LOCAL 
    AL ORAȘULUI 
VĂLENII DE MUNTE 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astazi 10.07.2020, la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte, cu ocazia 
ședintei  de îndată a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte. 

Ședinta a început la ora 0900 și este publică. 
 Convocarea sedinței s-a făcut prin dispoziția primarului orașului Vălenii de Munte 
nr.316/09 iulie 2020. 
 Inițiatorul proiectului ordinii de zi este primarul orașului Vălenii de Munte – Florin 
Constantin. 
 1) Secretarul general al orașului Vălenii de Munte, Onoiu Elena – Adina, face prezența 
consilierilor locali, constatând că sunt prezenți 14 consilieri locali, ședința fiind  legal constituită. 
 Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin,  Popescu Constantin - Gabriel,  Mareș 
Liliana, Toma Cornel, Andreescu Dumitru, Costovici Marian, Moldoveanu Iuliana, Săvulescu 
Eugen, Raiciu Liliana, Călinoiu Dragoș, Oprea Daniel, Oțelea Bogdan - Andrei, Pușcașu 
Gheorghe – Adrian și Niculae Nicoleta.  
 Absentează consilierii locali Iorga Gabriela, Gâjman Doru și Piscan Ion - Daniel. 
 La ședința consiliului local mai participă și membrii Comitetului local pentru situații de 
urgență. 
 2) Președinte de ședință pentru luna iulie este d-nul consilier local Pușcașu Gheorghe – 
Adrian. 

3) Președintele de ședința Pușcașu Gheorghe – Adrian supune la vot deschis procesul - 
verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din 
data de 26 iunie 2020, 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. 

Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu 15 voturi «  pentru ». 
Ordinea de zi este următoarea : 
a) proiect de hotărâre privind participarea orașului Vălenii de Munte la Programul privind 

sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 
public (comisia nr.1, comisia nr.2); 

b) întrebări, răspunsuri, interpelări, diverse. 
 
5) Proiectul de hotărâre se referă la participarea orașului Vălenii de Munte la 

Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în 
infrastructura de iluminat public. 

Inspector urbanism Chiroiu Nicolae prezintă raportul întocmit de către Serviciul 
urbanism. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 
agricultură.  

Consilier local Toma Cornel prezintă raportul comisiei pentru amenajrea teritoriului și 
urbanism, protecţia mediului și turism. 

Secretarul general al orașului Vălenii de Munte Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său 
pentru legalitate, ce este favorabil. 

Din acest moment participă la ședința consiliului local și consilierul Gâjman Doru, 
numărul consilierilor locali prezenți la ședință crescând la 15. 

Discuțiile au loc astfel : 
Consilier local Oprea Constantin : mi se pare foarte scumpă o lampă. Cele pe care le 

avem acum cât costă? 
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Inspector urbanism Chiroiu Nicolae :  se va deschide linie de finanțare prin Agenția 
Fondului de Mediu pentru localitați cu populație ca cea a Văleniului suma acordată este până la 
1.000.000 lei. Este pe principiul competitivității, primul venit, primul servit. 

Un punctaj important se acordă pentru cofinanțare cu 20 de puncte pentru confinațare de 
30%. 

Din totalul devizului, 777.173,84 lei cu T.V.A. sunt aferenți celor 473 de lămpi și 
diferența este pentru sistemul de telegestiune, proiectare și asistență tehnică, cote și taxe conform 
prevederilor legale. 

Lămpile în afara faptului că, au garanția de 5 ani, trebuie să aibă un sistem adaptabil la 
sistemul inteligent. Diferența dintre o lampă normală și una care să funcționeze cu sistemul 
inteligent, justifică costurile din devizul general. 

Alte cheltuieli aferente capitolului privitor la cheltuielile cu lămpile, se referă și la 
scoaterea și punerea sub tensiune a instalației, probe, teste, etc. 

Consilier local Oprea Constantin : bănuiesc că ați făcut niște studii. 
Inspector urbanism Chiroiu Nicolae : documentația a fost elaborată de o societate 

acreditată în acest domeniu. 
Alte discuții nu mai sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.81/2020. 
 
6)  Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Întrebări, răspunsuri, interpelări, 

diverse ». 
Discuțiile au loc astfel : 
Referent I.S.U. Pisău Ion aduce la cunoștință că pe raza U.A.T. Vălenii de Munte au 

apărut noi cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID-19, iar pentru împiedicarea răspândirii 
coronavirusului COVID-19 este necesară continuarea acțiunilor de spălare cu hipoclorit de sodiu 
a intrărilor la scările de bloc, piața orașului, cimitir, precum și alimentarea dispersoarelor de la 
scările de bloc cu gel igienizant pe perioada stării de alertă. 

Referent I.S.U. Pisău Ion : sunteți de acord să continuăm acțiunile de spălare cu hipoclorit 
de sodiu a intrărilor la scările de bloc, piața orașului, cimitir, precum și alimentarea 
dispersoarelor de la scările de bloc cu gel igienizant pe perioada stării de alertă ? 

Toți consilierii locali prezenți la ședință au fost de acord cu continuarea acțiunilor de 
spălare cu hipoclorit de sodiu a intrărilor la scările de bloc, piața orașului, cimitir, precum și 
alimentarea dispersoarelor de la scările de bloc cu gel igienizant pe perioada stării de alertă. 

În magazie mai există gel igienizant în recipiente de 0,250 kg. 
Referent I.S.U. Pisău Ion :  sunteți de acord ca fiecare angajat al Primăriei Vălenii de 

Munte să primească câte o sticluță de gel igienizant de 0,250 kg și ca aceste sticluțe cu gel să fie 
distribuite și persoanelor asistate social cărora li se acordă produse alimentare și de igienă, 
produse primite prin programele U.E. pe perioada stării de alertă? 

Toți consilierii locali prezenți la ședință au fost de acord cu primirea de către fiecare 
angajat al primăriei a unei sticluțe de gel igienizant de 0,250 kg și cu distribuirea acestora și 
persoanelor asistate social cărora li se acordă produse alimentare și de igienă, produse primite 
prin programele U.E. pe perioada stării de alertă. 

Referent I.S.U. Pisău Ion : continuăm acțiunile de dezinfecție la sediul Primăriei Vălenii 
de Munte, la sediul clădirilor din subordinea Consiliului local și la scările de bloc din oraș? 

Toți consilierii locali prezenți la ședință și-au exprimat acordul pentru continuarea 
acțiunilor de dezinfecție la sediul Primăriei Vălenii de Munte, la sediul clădirilor din subordinea 
Consiliului local și la scările de bloc din oraș. 

Apoi discuțiile au continuat astfel : 
Primar Florin Constantin : au mai apărut cazuri noi? 
Manager Spital orășenesc Vălenii de Munte Nicolae Marian - George : au apărut două 

cazuri. Am recoltat noi și am trimis probele la D.S.P. 
La Homorâciu au ieșit marți din izolare. 
Avem o solicitare de la Spitalul Județean Ploiești – vor mai dirija pacienți normali de 

interne la unitatea noastră spitalicească. 
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Șeful Poliției orașului Vălenii de Munte comisar Tănase Iulian : din cauza deciziei Curții 
Constituționale nu sunt respectate regulile de distanțare socială. Noi suntem alături de 
dumneavoastră pentru prevenirea răspândirii virusului. 

Comandant Jandarmeria Vălenii de Munte Lt. Col. Dragomirescu Leonard : mergem pe 
prevenire. Este foarte greu de ținut în frâu oamenii care nu conștientizează că ne pun în pericol. 

Director Colegiul Național “Nicolae Iorga” Marghioala - Andrei Maria : nu am avut 
probleme la examene. 

Primar Florin Constantin : aveți alte propuneri privind prevenirea virusului? 
Director Colegiul Național “Nicolae Iorga” Marghioala - Andrei Maria : eu vreau să vă 

mulțumesc pentru grija față de noi și pentru tot suportul acordat. 
Apoi secretarul general al orașului Vălenii de Munte Onoiu Elena – Adina aduce la 

cunoștință conținutul următoarelor adrese : 
a) Adresa nr.224/02.07.2020 înregistrată la instituția noastră sub nr.13134/02.07.2020 

prin care BLUE PLANET SERVICES S.R.L. aduce la cunoștință intenția de a subcontracta de la 
Compania de Servicii Publice și Energii regenerabile  Prahova S.A. exploatarea Depozitului 
Ecologic de Deșeuri Menajere de la Vălenii de Munte și totodată solicită să se exprime și acordul 
pentru subînchiriere/subconcesionarea cu actualul concesionar, prin care să se convină în 
special : 

- posibilitatea și condițiile în care să se ocupe de extinderea acestui depozit ; 
- posibilitatea și condițiile în care să poată exploata acest depozit pentru un termen cât 

mai lung ; 
- posibilitatea și condițiile în care să putem închide acest depozit. 
Secretarul general al orașului Vălenii de Munte Onoiu Elena – Adina : potrivit 

prevederilor contractuale este interzisă subconcesionarea. 
b) Adresa înregistrată la instituția noastră sub nr.13237/03.07.2020 a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru managementul apei Prahova” la care anexează 
convocatorul Adunării Generale a Asociațiilor, buletinul de vot și avizul A.N.R.S.C. 
nr.808854/04.06.2020 privind modificarea prețurilor la apa potabilă și a tarifelor la canalizare – 
epurare pentru întreaga arie de operare. În convocator se precizează că buletinele de vot nu pot fi 
votate de reprezentanții asociațiilor, decât în baza unui mandat scris, acordat expres, în prealabil, 
prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este, conform art.21 
alin.(1) din Statutul Asociației. 

Secretarul general al orașului Vălenii de Munte Onoiu Elena – Adina : în acest sens, 
trebuie inițiat un proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat expres reprezentantului 
U.A.T. Vălenii de Munte, iar actele anexate vă vor fi comunicate prin e-mail. 

Alte discuții 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 ședințe de îndată 
a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte. 
 

Ședința s-a terminat la ora 0945. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Pușcașu Gheorghe - Adrian 

 
 
 
 

       SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 
 


