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CONSILIUL LOCAL 

    AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 
 

PROCES – VERBAL 

 

 
Incheiat astazi 13 august 2017, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, cu 

ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Valenii de Munte. 

Sedinta a inceput la ora 09
00

 si este publica. 
 Convocarea sedintei s-a facut prin dispozitia primarului orasului Valenii de Munte 

nr.645/10 august 2017. 
 Initiatorul proiectului ordinii de zi este primarul orasului Valenii de Munte – Florin 

Constantin. 
 1). Secretarul orasului Valenii de Munte, Onoiu Elena - Adina – face prezenta 

consilierilor locali, constatand ca sunt prezenti 15 consilieri locali,  sedinta fiind  legal 
constituita. 
 Lipsesc  consilierii locali Gajman Doru si Popescu Constantin – Gabriel (absenti 

motivat). 
 Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Oprea Daniel, Otelea Bogdan – 

Andrei, Calinoiu Dragos, Toma Cornel, Iorga Gabriela,  Moldoveanu Iuliana,  Savulescu 
Eugen, Raiciu Liliana – Sanda, Faciu Ioana, Niculae Nicoleta, Costovici Marian, Piscan 

Ion – Daniel, Mares Liliana si Chivaran Gabriel. 
 2) Decanul de vârstă al consilierilor locali Toma Cornel propune ca președinte de 

ședinta  pe dl. consilier local Piscan Ion - Daniel. 
Propunerea este acceptată cu  15 voturi « pentru » și din acest moment consilierul 

local Piscan Ion – Daniel preia conducerea efectiva a ședinței de indata. 
 3) Președintele de ședință Piscan Ion – Daniel supune la vot deschis procesul – 

verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de 

Munte din data de 27 iulie 2017, întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  
 Acestea nu sunt. 
  Procesul verbal de sedinta este supus la vot si aprobat cu 15 voturi « pentru ». 

4) Apoi presedintele de sedinta supune la vot deschis proiectul ordinii de zi, 

intreband daca sunt si alte probleme urgente sau completari/modificari de facut. 
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 hotarare pentru indreptarea unei erori materiale cuprinse in Anexa nr.2 

la Hotararea nr.53/17.07.2017 privind aprobarea organigramei, numarului de 
personal si statelor de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si al 

celorlalte servicii publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea 
Consiliului Local al orasului Valenii de Munte; 

b) proiect de hotarare privind aprobarea  completării „Inventarului bunurilor care 
apartin domeniul public  al oraşului Vălenii de Munte”; 

c) proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei 
imobilului - constructie si teren,  situat in orasul Valenii de Munte, B-dul Nicolae 

Iorga, nr.10A, ce apartine domeniului public al orasului Valenii de Munte, din 
cresa in gradinita ; 
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d) proiect de hotarare privind infiintarea Gradinitei cu program prelungit nr.5 - unitate 

de invatamant fara personalitate juridica, subordonata Gradinitei cu program 
normal nr.1, orasul Valenii de Munte, unitate de invatamant cu personalitate 

juridica; 
e) proiect de hotarare pentru modificarea Anexei la Hotararea nr.13/28 februarie 2017 

privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat din orasul Valenii de Munte pentru anul scolar 2017 – 2018 ; 

f) proiect de hotarare privind darea în administrare catre Gradinita cu Program 
normal nr. 1, unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, 

a imobilului -constructie si teren, ce aparţine domeniului public al orasului Valenii 
de Munte; 

g)  intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 

 

 5) Primul proiect de hotarare se refera la indreptarea unei erori materiale 

cuprinse in Anexa nr.2 la Hotararea nr.53/17.07.2017 privind aprobarea 

organigramei, numarului de personal si statelor de functii pentru aparatul de 

specialitate al primarului si al celorlalte servicii publice si institutii publice de interes 

local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte. 
 Inspector Coman Mihaela prezinta raportul intocmit de catre Compartimentul 
resurse umane. 

Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul Comisiei juridice şi de 
disciplină, muncă şi protecţie socială. 

Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce 

este favorabil. 
Discutii nu sunt. 

 Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se  

hotărârea nr. 66/2017. 

 

 6) Al doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea  completării 

„Inventarului bunurilor care apartin domeniul public  al oraşului Vălenii de Munte. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – 

finante, impozite si taxe locale. 
Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină, muncă şi protecţie socială. 
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce 

este favorabil. 
Discutii nu sunt. 

 Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se  
hotărârea nr. 67/2017. 
 

7) Al treilea proiect de hotarare se refera la aprobarea propunerii de 

schimbare a destinatiei imobilului - constructie si teren,  situat in orasul Valenii de 

Munte, B-dul Nicolae Iorga, nr.10A, ce apartine domeniului public al orasului 

Valenii de Munte, din cresa in gradinita. 
 Sef birou Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Serviciul 
urbanism. 

 Consilier local Toma Cornel prezinte raportul Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism. 

Consilier local Mares Liliana prezinta raportul comisiei pentru activitati social 
culturale, culte si invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport. 
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 Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină, muncă şi protecţie socială. 
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce 

este favorabil. 
Discutii nu sunt. 

 Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se  

hotărârea nr. 68/2017. 

 
 

 8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la infiintarea Gradinitei cu 

program prelungit nr.5 - unitate de invatamant fara personalitate juridica, 

subordonata Gradinitei cu program normal nr.1, orasul Valenii de Munte, unitate de 

invatamant cu personalitate juridica. 

 Sef birou Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Biroul 
administratie publica locala. 

Consilier local Mares Liliana prezinta raportul comisiei pentru activitati social 
culturale, culte si invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport. 

Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină, muncă şi protecţie socială. 
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. 69/2017. 

 

9) Al cincilea  proiect de hotarare se refera la modificarea Anexei la 

Hotararea nr.13/28 februarie 2017 privind aprobarea organizarii retelei scolare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Valenii de Munte pentru 

anul scolar 2017 – 2018. 
 Sef birou Savulescu Mariana prezinte raportul intocmit de catre Biroul 
administratie publica locala. 

Consilier local Mares Liliana prezinta araportul comisiei pentru activitati social 

culturale, culte si invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport. 
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce 

este favorabil. 
Discutii nu sunt. 

Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 15 voturi « pentru », 
adoptandu-se  hotararea nr.70/2017. 

 

  10) Al saselea proiect de hotarare se refera la darea în administrare catre 

Gradinita cu Program normal nr. 1, unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu 

personalitate juridică, a imobilului -constructie si teren, ce aparţine domeniului 

public al orasului Valenii de Munte. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – 

finante, impozite si taxe locale. 

Consilier local Mares Liliana prezinta raportul comisiei pentru activitati social 
culturale, culte si invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport. 

 

Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce 

este favorabil. 
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Discutii nu sunt. 

Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptandu-se 

hotararea nr.71/2017.  

   

  

11) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, 

interpelari, diverse ». 
- Primar Florin Constantin : la sfarsitul lunii poate reusim sa semnam contractul de 

finantare prin Programul PNDL. 

Apele Romane ne-a avizat favorabil executia puntii peste raul Teleajen. 
Va astept marti ora 10 la parada portului popular. 

Referitor la caini va spun ca i-am luat vineri si astazi iar sunt . 

- Consilier local Oprea Constantin : a fost modificata hotararea A.G.A. referitoare 
la plata.  

Alte discutii nu mai sunt. 

 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal de sedinta, la care se 
anexeaza toate materialele discutate, ce fac parte integranta din dosarul special al acestei 

sedinte ordinare a Consiliului Local al orasului Valenii de Munte. 
Sedinta s-a terminat la ora 09

25
.  

 
 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Piscan Ion – Daniel 

 

 

 

 

SECRETARUL ORASULUI, 

                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


