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CONSILIUL LOCAL 

AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

 

PROCES – VERBAL 

 
Incheiat astazi 17.12.2019, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, cu ocazia sedintei 

ordinare 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.635/11 

decembrie 2019. 
 Initiatorul proiectului ordinii de zi este primarul orasului Valenii de Munte – Florin 
Constantin. 
 1). Inlocuitorul secretarului general al orasului Valenii de Munte, Miroiu Ileana – Lelia – face 
prezenta consilierilor locali, constatand ca sunt prezenti  toti cei 17  consilierii locali,  sedinta fiind  
legal constituita. 
 Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Piscan Ion – Daniel, Popescu Constantin – 
Gabriel, Iorga Gabriela, Mares Liliana, Toma Cornel, Moldoveanu Iuliana, Savulescu Eugen, Raiciu 
Liliana, Calinoiu Dragos, Oprea Daniel, Otelea Bogdan – Andrei, Gajman Doru, Costovici Marian, 
Andreescu Dumitru, Puscasu Gheorghe – Adrian si Niculae Nicoleta.  

 2) Presedinte de sedinta pentru luna decembrie este d-na consilier local Niculae Nicoleta. 
3) Președintele de ședința Niculae Nicoleta supune la vot deschis procesul – verbal încheiat 

cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 28 noiembrie 
2019, întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  
 Acestea nu sunt. 
  Procesul verbal de ședință este supus la vot și aprobat cu  17 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 17 voturi «  pentru ». 

 
Ordinea de zi este urmatoarea : 
a) proiect de hotarare privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna ianuarie 2020 

(Comisia nr.4); 

 b) proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu 
handicap - pentru anul 2020 (Comisia nr.3); 
 c) proiect de hotarare pentru modificarea hotararii nr. 7/31 ianuarie 2018 privind stabilirea 
componentei comisiei sociale pentru analiza si propuneri privind modul de solutionare a cererilor 
pentru acordarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii (Comisia nr.3) ; 

d) privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil, ce apartine domeniului 
public al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 20519, situat in orasul Valenii de Munte, str. 
Berevoesti, nr.8 (Comisia nr.1 si comisia nr.4); 

e) proiect de hotarare privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor aflate în stare de 
insolvabilitate (Comisia nr.1 si comisia nr.4); 

f) proiect de hotarare privind anularea obligatiilor fiscale datorate de debitori, persoane 
juridice, radiate din Registrul Comertului si scoaterea societatilor comerciale radiate din evidenta 
fiscala (Comisia nr.1 si comisia nr.4); 

g) proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a taxelor locale 
speciale pentru anul fiscal 2020 (Comisia nr.1);  
  h) proiect de hotarare pentru modificarea hotararii nr. 153/27 septembrie 2019 privind 
stabilirea valorilor de vanzarea a locuintelor ANL, blocurile AC1 si AC 2 situate in orasul Valenii de 
Munte, bd. Nicolae Iorga, nr.83A si blocurile B20 si B21, situate in orasul Valenii de Munte, 
str.Barbu St. Delavrancea, nr.1  (Comisia nr.1 si comisia nr.4); 
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i) proiect de hotarare privind aprobarea apartamentării  Blocului de Locuinţe B 20 cu 2 scări, 
30 unităţi locative, NCP 24559 - C1 ce apartine domeniului privat  al Statului Român, situat în oraşul 
Vălenii de Munte, str.Barbu St. Delavrancea, nr.1, (Comisia nr.2); 

j) proiect de hotarare privind aprobarea apartamentării  Blocului de Locuinţe B 21 cu 2 scări, 
30 unităţi locative, NCP 24560 - C1 ce apartine domeniului privat al Statului Român, situat în oraşul 
Vălenii de Munte, str.Barbu St. Delavrancea, nr.1, (Comisia nr.2); 

k) proiect de hotarare privind  aprobarea cumpararii terenului in suprafata de 15.711 m.p., cu 
numarul cadastral 22512 si a terenului in suprafata de 111 m.p. cu numarul cadastral 21017, ambele 
situate in intravilanul orasului Valenii de Munte, strada Lalelelor, nr. 6, in vederea construirii unor 

obiective  publice de interes local, (Comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3 si comisia nr.4); 
l) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 

orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24283, CF 24283 situat in orasul Valenii de Munte, 
str.Nicolae Balcescu, nr.9B, (Comisia nr.1); 

m) proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.157/27 septembrie 2019 privind 
aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu 
numarul cadastral 24494, CF 24494, situat in orasul Valenii de Munte, fundatura Zorelelor, nr.4 
(Comisia nr,1); 

n) proiect de hotarare privind stabilirea numarului maxim de autorizatii taxi pentru perioada 
2020 – 2025 si a regulamentului pentru organizarea si desfasurarea transportului de persoane sau 

bunuri, in regim de taxi in orasul Valenii de Munte, (Comisia nr.4); 
o) proiect de hotarare privind aprobarea asocierii orasului Valenii de Munte cu judetul 

Prahova,  in vederea vederea realizarii obiectivului « Instalatie aer conditionat - Colegiul National 
« Nicolae Iorga  - Valenii de Munte» (Comisia nr.1 si comisia nr.2); 

p) proiect de hotarare privind aprobarea virarilor de credite bugetare ale Spitalului Orasenesc 
Valenii de Munte (Comisia nr.1); 

q) proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii 
de Munte, pe anul 2019 si estimari pe anii 2020 – 2022, (Comisia nr.1) ; 

r) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 
 

5) Primul proiect de hotarare se refera la numirea Presedintelui de sedinta pentru luna 

ianuarie 2019. 
Director executiv D.A.S. Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Serviciul 

administratie publica locala. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice si 

de disciplina, munca si protectie sociala. 
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

legalitate, ce este favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.217/2019. 
6) Al doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea numarului de asistenti personali 

ai persoanelor cu handicap - pentru anul 2020. 
Inspector Coman Mihaela prezinta raportul intocmit de catre Oficiul resurse umane. 
Consilier local Mares Liliana prezinta raportul intocmit de catre comisia pentru activitati 

social culturale, culte si invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport. 
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

legalitate, ce este favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.218/2019. 
7) Al treilea proiect de hotarare se refera modificarea hotararii nr. 7/31 ianuarie 2018 

privind stabilirea componentei comisiei sociale pentru analiza si propuneri privind modul de 

solutionare a cererilor pentru acordarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii. 
Inspector ITL Stanciu Alina-Cornelia prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – 

finante, impozite si taxe locale. 
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Consilier local Mares Liliana prezinta raportul intocmit de catre comisia pentru activitati 
social culturale, culte si invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport. 

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.219/2019. 

8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la aprobarea inchirierii prin licitatie publica 

a unui imobil, ce apartine domeniului public al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 

20519, situat in orasul Valenii de Munte, str. Berevoesti, nr.8. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice si 

de disciplina, munca si protectie sociala. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura.  
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

legalitate, ce este favorabil. 
Discutii nu sunt. 

Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.220/2019. 

9) Al cincilea proiect de hotarare se refera scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor 
aflate în stare de insolvabilitate. 

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

Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice si 
de disciplina, munca si protectie sociala. 

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

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.221/2019. 

10) Al saselea proiect de hotarare se refera la anularea obligatiilor fiscale datorate de 

debitori, persoane juridice, radiate din Registrul Comertului si scoaterea societatilor 

comerciale radiate din evidenta fiscala. 
Primar Florin Constantin: In sedinta de consiliu de luna trecuta v-am informat ca in 

decembrie vom initia un proiect de hotarare privind anularea obligatiilor fiscale datorate de debitori, 

persoane juridice, radiate din Registrul Comertului si scoaterea societatilor comerciale radiate din 
evidenta fiscala si suma datorata de catre acestia, iar dumneavoastra ati fost de acord. 

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

Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice si 
de disciplina, munca si protectie sociala. 

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

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

Discutii: 
Consilier local Oprea Constantin: Cu totii stim ca acestor firme nu mai avem ce le face, ele 

trebuiau scoase de mult timp din evidentele fiscale. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.222/2019. 

11) Al saptelea proiect de hotarare se refera la privind stabilirea impozitelor si taxelor 

locale si a taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2020 (Comisia nr.1);  
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Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

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

agricultura.  
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

legalitate, ce este favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.223/2019. 

12) Al optulea proiect de hotarare se refera la modificarea hotararii nr. 153/27 

septembrie 2019 privind stabilirea valorilor de vanzarea a locuintelor ANL, blocurile AC1 si 

AC 2 situate in orasul Valenii de Munte, bd. Nicolae Iorga, nr.83A si blocurile B20 si B21, 

situate in orasul Valenii de Munte, str.Barbu St. Delavrancea, nr.1. 
Secretar comisie Stanciu Alina-Cornelia prezinta raportul intocmit de catre Comisia de 

stabilire a valorilor de vanzare a locuintelor ANL situate in orasul Valenii de Munte, b-dul N. Iorga 
nr. 83A, blocurile AC1 si AC2 si Str. Barbu St. Delavrancea nr. 1, blocurile B20 si B21. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura care este nefavorabil. 

Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice si 
de disciplina, munca si protectie sociala. 

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

Discutii:  
Consilier Local Oprea Constantin: Consider ca putem ramane la cele doua doua variante de 

de plata astfel cum am stabilit initial.  
Primar Florin Constantin: Vreti sa aprobam cu rate sau fara ? 
Consilier local Piscan Ion-Daniel: In aceasta situatie, proiectul se amana. 
Primar Florin Constantin: Amanam acest proiect de hotarare dar propun insa Comisia 

economico – financiara si agricultura si Comisia de stabilire a valorilor de vanzare a locuintelor ANL 
sa se intalneasca si sa stabileasca modalitatea concreta de plata a pretului acestor locuinte. 

Amanarea proiectului este supusa la vot și aprobata cu 17 voturi « pentru ». 

13) Al noualea proiect de hotarare se refera aprobarea apartamentării Blocului de 

Locuinţe B 20 cu 2 scări, 30 unităţi locative, NCP 24559 - C1 ce apartine domeniului privat al 

Statului Român, situat în oraşul Vălenii de Munte, str.Barbu St. Delavrancea, nr.1. 
Inspector Chiroiu Nicolae prezinta raportul intocmit de catre Compartimentul cadastru si 

agricultura, Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi mediu. 
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul intocmit de catre comisia pentru amenajarea 

teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism. 

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.224/2019. 

14) Al zecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea apartamentării  Blocului de 

Locuinţe B 21 cu 2 scări, 30 unităţi locative, NCP 24560 - C1 ce apartine domeniului privat al 

Statului Român, situat în oraşul Vălenii de Munte, str.Barbu St. Delavrancea, nr.1. 
Inspector Chiroiu Nicolae prezinta raportul intocmit de catre Compartimentul cadastru si 

agricultura, Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi mediu. 

Consilier local Toma Cornel prezinta raportul intocmit de catre comisia pentru amenajarea 
teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism. 

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.225/2019. 
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15) Al unsprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea cumpararii terenului in 

suprafata de 15.711 m.p., cu numarul cadastral 22512 si a terenului in suprafata de 111 m.p. cu 

numarul cadastral 21017, ambele situate in intravilanul orasului Valenii de Munte, strada 

Lalelelor, nr. 6, in vederea construirii unor obiective publice de interes local. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

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

agricultura.  
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul intocmit de catre comisia pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism; 
Consilier local Mares Liliana prezinta raportul intocmit de catre comisia pentru activitati 

social culturale, culte si invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice si 

de disciplina, munca si protectie sociala. 
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

legalitate, ce este favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.226/2019. 

16) Al doisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24283, CF 

24283 situat in orasul Valenii de Munte, str.Nicolae Balcescu, nr.9B. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

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

agricultura.  
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

legalitate, ce este favorabil. 
Discutii: 

Primar Florin Constantin: De ce vindem constructiile ANL in 5 ani si terenurile in 2 ani ? 
Sef birou ITL Moraru Maria Ancuta: Putem stabili un Regulament privind vanzarea 

terenurilor. 
Primar Florin Constantin propune elaborarea de catre compartimentul de specialitate si 

compartimentul juridic a unui Regulament in acest sens, iar toti consilierii au fost de acord. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.227/2019. 

17) Al treisprezecelea proiect de hotarare se refera modificarea H.C.L. nr.157/27 

septembrie 2019 privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 

orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24494, CF 24494, situat in orasul Valenii de 

Munte, fundatura Zorelelor, nr.4 .  
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

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

agricultura.  
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

legalitate, ce este favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu  17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.228/2019. 

18) Al patrusprezecelea proiect de hotarare se refera la privind stabilirea numarului 

maxim de autorizatii taxi pentru perioada 2020 – 2025 si a regulamentului pentru organizarea 

si desfasurarea transportului de persoane sau bunuri, in regim de taxi in orasul Valenii de 
Munte. 

Sef serviciu Chesca Constantin prezinta raportul intocmit de catre Serviciul T.I.S. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice si 

de disciplina, munca si protectie sociala. 
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Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.229/2019. 

19) Al cincisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea asocierii orasului 

Valenii de Munte cu judetul Prahova, in vederea vederea realizarii obiectivului « Instalatie aer 

conditionat - Colegiul National « Nicolae Iorga  - 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 comisiei economico – financiara si 

agricultura.  
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul intocmit de catre comisia pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism; 
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

legalitate, ce este favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.230/2019. 

20) Al saisprezecelea proiect de hotarare se refera la privind aprobarea virarilor de 

credite bugetare ale Spitalului Orasenesc 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 comisiei economico – financiara si 

agricultura.  
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

legalitate, ce este favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.231/2019. 

21) Al saptesprezecelea proiect de hotarare se refera la rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte, pe anul 2019 si estimari pe anii 2020 – 2022. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

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

agricultura.  
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

legalitate, ce este favorabil. 
Discutii nu sunt. 

Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.232/2019 

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

diverse ». 
 - Director executiv DAS Savulescu Mariana prezinta o informare privind infiintarea unui 
serviciu social in cadrul Directiei de Asistenta Sociala. Infiintarea acestui serviciu e necesara pentru 
obtinerea acreditarii Directiei de Asistenta Sociala. Cererea de acreditare se depune la Ministerul 
Muncii si Solidaritatii Sociale insotita de un angajament prin care se va infiinta acest serviciu social. 
Se propune infiintarea unui Serviciu de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice. Beneficiarii 
primesc asistenta si suportul necesar pentru realizarea activitatilor de baza ale vietii zilnice in functie 

de nevoile individuale, corelate cu gradul de dependenta, in baza unui plan individual de asistenta si 
ingrijire. 
 - Primar Florin Constantin: In cat timp trebuie sa infiintam acest serviciu? 
 - Director executiv DAS Savulescu Mariana: In termen de 3 ani de la data eliberarii 
certificatului de acreditare trebuie sa infiintam acest serviciu social. 
 - Primar Florin Constantin: In decurs de 6 luni terminam. 

Toti consilierii locali si-au dat acordul de principiu referitor la infiintarea acestui serviciu. 
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- Inspector urbanism Chiroiu Nicolae: Muzeul Stiintele Naturii care se afla in spatiul 

fostului cinematograf solicita solutii pentru punerea in siguranta a cladirii care prezinta 
degradari in zona de legatura dintre corpul principal si scara din partea laterala, deoarece 
considera ca este un pericol public. 

- Primar Florin Constantin: Propun ca Muzeul sa ia masuri de siguranta pana la reabilitarea 
constructiei. Intrebarea inspectorului de urbanism este clara: daca ii mai lasam sa 
functioneze in pericol sau daca reziliem contractul. Noi le-am solicitat sa ne comunice un 
specialist in domeniul monumentelor istorice, dar nu ne-au raspuns. 

- Consilier local Oprea Constantin: Daca nu i-a masuri, se va rezilia contractul. 
- Primar Florin Constantin: Propun ca Muzeul Stiintele Naturii sa fie notificat ca de indata 

sa inceteze activitatea pana la incetarea pericolului public, in caz contrar functionand pe 
propria raspundere. In acest sens, se va solicita prezenta in amplasament si se va semna o 
minuta in care sa fie informati asupra obligatiilor ce le revin. 

- Toti consilierii locali sunt de acord cu propunerea de mai sus. 
 

- Auditor Stoica Florica prezinta Consiliului Local o informare privind actul aditional nr.2 
la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si 
transfer a deseurilor municipale in zonele Draganesti, Urlati si Valenii de Munte. 

Modificarile aduse de Rosal prin actul aditional nr.2 fata de contractul initial se refera la: 
o Definitii si interpretare; 
o Obiectul contractului: colectarea separata si transportul separat pentru deseurile de 

hartie, metal, plastic si sticla; 
o Contractul si documentele contractuale, respectiv modificarea a doua anexe; 
o Se completeaza obligatiile delegatarului; 
o Se completeaza obligatiile delegatului; 
o Se modifica tariful si se propune spre aprobare trei tipuri de tarife pentru fiecare 

tip de utilizator pentru o perioada de 8 ani, respectiv fractie umeda (reziduale si 
biodegradabile), fractie uscata (reciclabile) si deseuri amestecate. 

- Primar Florin Constantin: Avand in vedere aceste tarife, vom deveni mai responsabili la 
selectarea gunoiului. 

- Consilier local Oprea Constantin: Ne puteti spune cum a ajuns operatorul la aceste 
preturi ? 

- Auditor Stoica Florica: Operatorul nu a venit cu o nota de fundamentare in acest sens, 
singura lui motivatie este taxa de mediu. 

- Primar Florin Constantin: Vom incerca sa purtam discutii cu Rosalul, sa ne prezinte si 
noua notele de fundamentare care au stat la baza stabilirii acestor tarife. 

 
- Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia aduce la cunostinta 

Consiliului Local faptul ca institutiile de invatamant de pe raza orasului Valenii de Munte 
au inaintat Primariei propunerile privind planul de scolarizare pentru anul scolar 2020-
2021. 

 
 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 1110. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Niculae Nicoleta 
       SECRETAR GENERAL, 

Onoiu Elena - Adina 


