CONSILIUL LOCAL
AL ORASULUI
VALENII DE MUNTE

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 17 iulie 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 0900 si este publica.
Convocarea sedintei s-a facut prin dispozitia primarului orasului Valenii de Munte nr.478/14
iulie 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 Chivaran Gabriel.
Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Oprea Daniel, Otelea Bogdan – Andrei,
Calinoiu Dragos, Toma Cornel, Popescu Constantin – Gabriel, Iorga Gabriela, Savulescu Eugen,
Raiciu Liliana – Sanda, Faciu Ioana, Niculae Nicoleta, Costovici Marian, Piscan Ion – Daniel,
Mares Liliana si Moldoveanu Iuliana.
2) Decanul de vârstă al consilierilor locali Popescu Constantin - Gabriel propune ca
președinte de ședinta pe dl. consilier local Otelea Bogdan - Andrei.
Propunerea este acceptată cu 15 voturi « pentru » și din acest moment consilierul local
Otelea Bogdan - Andrei preia conducerea efectiva a ședinței de indata.
3) Președintele de ședință Otelea Bogdan - Andrei supune la vot deschis procesul – verbal
încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 28
iunie 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.
Ordinea de zi este urmatoarea :
a) proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de
functii pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru celelalte servicii publice si institutii
publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte;
b) proiect de hotarare privind numirea presedintelui Clubului Sportiv Orasenesc
« Teleajenul » Valenii de Munte;
c) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.
5) Primul proiect de hotarare se refera la aprobarea organigramei, numarului de
personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru
celelalte 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.
Din acest moment participa la sedinta si consilierul local Gajman Doru, numarul
consilierilor locali prezenti la sedinta crescand la 16.
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 :
1

Primar Florin Constantin : a fost publicata legea salarizarii si se aplica de la 1 iulie. Daca
pana pe 28 iulie 2017 nu aprobam salariile de baza pentru functionarii publici si personalul
contractual din aparatul de specialitate al primarului, acestia nu-si primesc salariile.Vreau sa ne
intalnim dupa sedinta, respectiv cu consilierii locali din cadrul comisiei economice a Consiliului
local, precum si cu ceilalti consilieri locali care vor sa participe pentru analizare si comunicarea
punctelor de vedere pentru ca oficiul resurse umane sa intocmeasca lucrarea. Nivelul veniturilor
salariale nu poate depasi salariul viceprimarului.
Trebuie sa tinem cont de criteriile stabilite prin lege.
Alte discutii nu mai sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr.
53/2017.
6) Al doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea numirii presedintelui Clubului
Sportiv Orasenesc « Teleajenul » 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 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr.
54/2017.
7) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari,
diverse ».
Discutiile au loc astfel :
Primar Florin Constantin : referitor la cresa, avem doua variante : ramane cresa si suportam
de la bugetul local toate cheltuielile, inclusiv salarizarea personalului – impactul financiar cu
salariile ar fii de 11 miliarde lei vechi, sau ii schimbam destinatia din cresa in gradinita. La gradinita
se pot primi conform precizarilor ministerului transmise la inspectoraele scolare judetene, copii de
la 2 - 6 ani. Daca o transformam in gradinita, cheltuiala cu personalul o suporta bugetul de stat.
Daca vreti sa ramana cresa nu mai facem alte demersuri. Daca nu, dupa receptie ii schimbam
destinatia.
- Consiler local Oprea Constantin : varianta a doua e cea mai buna.
- Consiler local Oprea Daniel : majoritatea mamelor isi iau concediu pentru cresterea
copilului pana la doi ani. Referitor la instiintarile de la Hidro Prahova pentru mutarea apometrelor
in afara locuintelor, este o problema cu termenul de realizare foarte scurt.
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 9 27.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Otelea Bogdan - Andrei

SECRETARUL ORASULUI,
Onoiu Elena - Adina
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