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CONSILIUL LOCAL 

    AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

PROCES – VERBAL 

 
Incheiat astazi 15 februarie 2019, 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 0900 si este publica. 

 Convocarea sedintei s-a facut prin dispozitia primarului orasului Valenii de Munte 
nr.113/14.02.2019. 
 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 16 consilieri locali,  sedinta fiind  legal constituita. 
 Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Otelea Bogdan – Andrei, Mares Liliana, 
Toma Cornel, Moldoveanu Iuliana, Savulescu Eugen, Raiciu Liliana, Popescu Constantin – Gabriel, 
Calinoiu Dragos, Oprea Daniel, Piscan Ion – Daniel, Costovici Marian, Niculae Nicoleta, Gajman 
Doru, Puscasu Gheorghe – Adrian si Andreescu Dumitru. 
 Lipseste motivat consilierul local Iorga Gabriela. 
 2) Presedinte de sedinta ales pentru luna februarie este d-nul  consilier local Puscasu 
Gheorghe - Adrian. 

3) Președintele de ședință Puscasu Gheorghe - Adrian supune la vot deschis procesul – verbal 
încheiat cu ocazia ședinței ordinare  a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 31 

ianuarie 2019, întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  
 Acestea nu sunt. 
  Procesul verbal de ședință este supus la vot și aprobat cu  16 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  16 voturi «  pentru ». 

 

Ordinea de zi este urmatoarea : 
a) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii Autospecialei Mercedes (Gunoiera) ce 

apartine domeniului privat al  orasului  Valenii de Munte ; 
 b) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii autovehiculului special N3 MAN L2000 ce 
apartine domeniului privat al  orasului  Valenii de Munte ; 
 c) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii mijlocului fix -  lama de zapada ce apartine 
domeniului privat al  orasului  Valenii de Munte ; 
 d) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii autovehiculului special  N3 RENAULT  
tipul 22AXB1X, ce apartine S.C.SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L., al carei asociat 
unic este Consiliul Local al orasului Valenii de Munte ; 
 e) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii autovehiculului special N3  - maturatoare 
stradala RENAULT  tipul VI, ce apartine S.C.SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L., al 

carei asociat unic este Consiliul Local al orasului Valenii de Munte ; 
 f) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii mijloacelor fixe si obiectelor de inventar  ce 
apartin S.C.SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L., al carei asociat unic este Consiliul 
Local al orasului Valenii de Munte ; 
 g) proiect de hotarare privind  imputernicirea primarului orasului Valenii de Munte  sa 
semneze in numele si pe seama orasului Valenii de Munte actul aditional nr.1 la contractul de 
delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in 
zonele 3 – Draganesti, 4 – Urlati, si 5 – Valenii de Munte ; 
 h ) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 
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5) Primul proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii Autospecialei Mercedes 

(Gunoiera) ce apartine domeniului privat al  orasului  Valenii de Munte .  
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul economico – financiara si agricultura. 

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

Discutii nu sunt. 

Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.19/2019. 

 6) Al doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii autovehiculului special 

N3 MAN L2000 ce apartine domeniului privat al  orasului  Valenii de Munte . 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul economico – financiara si agricultura. 

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

Discutii nu sunt. 

Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.20/2019. 

  

7) Al treilea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii mijlocului fix -  lama de 

zapada ce apartine domeniului privat al  orasului  Valenii de Munte. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul economico – financiara si agricultura. 
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.21/2019. 

8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii autovehiculului 

special  N3 RENAULT  tipul 22AXB1X, ce apartine S.C.SALUBRITATE – VALENII DE 

MUNTE S.R.L., al carei asociat unic este Consiliul Local al orasului Valenii de Munte. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul economico – financiara si agricultura. 
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.22/2019. 

9 ) Al cincilea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii autovehiculului 

special N3  - maturatoare stradala RENAULT  tipul VI, ce apartine S.C.SALUBRITATE – 

VALENII DE MUNTE S.R.L., al carei asociat unic este Consiliul Local al orasului Valenii de 

Munte. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul economico – financiara si agricultura. 
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt. 
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Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.23/2019. 

10) Al saselea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii mijloacelor fixe si 

obiectelor de inventar  ce apartin S.C.SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L., al 

carei asociat unic este Consiliul Local al orasului Valenii de Munte.  
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul economico – financiara si agricultura. 
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 

Discutii nu sunt. 

Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.24/2019. 

11) Al saptelea proiect de hotarare se refera la imputernicirea primarului orasului 

Valenii de Munte  sa semneze in numele si pe seama orasului Valenii de Munte actul aditional 

nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a 
deseurilor municipale in zonele 3 – Draganesti, 4 – Urlati, si 5 – Valenii de Munte. 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 
si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul economico – financiara si agricultura. 

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

Discutii : 
- Consilier local Gajman Doru : Consiliul local poate sa-si spuna punctul de vedere la marirea 

tarifului ? 
- Primar Florin Constantin : nu. 

Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.25/2019. 

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

diverse ». 
Discutiile au loc astfel : 
Primar Florin Constantin aduce la cunostinta consilierilor locali continutul urmatoarelor 

adrese: 
1) Adresa nr.39/09.01.2019, inregistrata la institutia noastra sub nr.2981/01.02.2019, prin 

care s-a emis Avizul Conform pentru realizarea retelei scolare in anul scolar 2019 – 2020, la nivelul 
unitatii administrativ teritoriale; 

2) Informarea administratorului cimitirului orasului Valenii de Munte inregistrata sub 
nr.3313/04.02.2019, din care rezulta ca din 222 locuri de veci fara contract de concesiune, 84 de 
locuri de veci sunt cu apartinatori necunoscuti, iar 138 de locuri de veci se cunosc apartinatorii. 

- Consilier local Oprea Constantin: problema este la  cele 138 de persoane. Nu ar trebui sa le 

mai concesionam.  
- Consilier local Piscan Ion – Daniel: cei 138, daca isi arata intentia ca vor sa plateasca, cred 

ca ar trebui sa acceptam. 
- Primar Florin Constantin: daca au fost abandonate si neachitate atata timp, si nu au mai 

prezentat niciun fel de interes, nu cred ca ar fi cazul sa le mai concesionam. Urmam procedura 
legala. 

HIDRO Prahova S.A. a solicitat aviz pentru reabilitarea retelei de distributie pe strazile 
Andrei Muresanu si Libertatii. Mai are de efectuat si urmatoarele lucrari: 
 - reabilitare conducta aductiune Maneciu – Valeni, in plan e figurat pana la strada Drajnei; 
 - retehnologizare gospodarire apa existenta (inlocuire instalatii, statie pompare, statie 

tratare); 
  - reabilitare retea canalizare  Valea Gardului – modernizare statie de epurare; 
 - extindere retea canalizare in cartier Rizanesti. 
Facem noi canalizarea sau ii lasam pe cei de la HIDRO Prahova S.A.? 
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Consilierii locali au spus sa-i lasam pe cei de la S.C.HIDRO Prahova S.A. sa efectueze 
lucrarea.  

S.C.METVAL renunta la contractul de inchiriere pentru spatiul situat in str.Berceni, nr.1. 
A.C.R.-ul  mai are contract de inchiriere pana la data 04.03.2019 si i-am notificat ca nu se mai 
prelungeste contractul. Nu este oportuna vanzarea acestui imobil. O sa-l reabilitam si o sa stabilim 
impreuna ce destinatie o sa-i dam. 

Vom micsora numarul asistentilor personali.  
Propun sa cumparam un microbuz scolar nou.  
Avem o cerere de inchiriat un teren de 16.000 m.p. pe Valea Gardului, zona pripor. 
- Sunteti de acord ? 

- Consilier local Oprea Constantin : depinde de ce vrea sa faca. 
Toti consilierii locali sunt de acord cu initierea proiectului pentru inchirierea terenului. 

 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 de indata a 
Consiliului Local al orasului Valenii de Munte. 
 

Sedinta s-a terminat la ora  1050 

 

 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Puscasu Gheorghe - Adrian 

 

 

 

 

 

       SECRETARUL ORASULUI, 

                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


