CONSILIUL LOCAL
AL ORASULUI
VALENII DE MUNTE

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 18 septembrie 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 08,30 si este publica.
Convocarea sedintei s-a facut prin dispozitia primarului orasului Valenii de Munte nr.713/15
septembrie 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 : Chivaran Gabriel si Costovici Marian (absenti motivat).
Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Oprea Daniel, Otelea Bogdan – Andrei, Calinoiu
Dragos, Toma Cornel, Iorga Gabriela, Moldoveanu Iuliana, Popescu Constantin – Gabriel, Savulescu Eugen,
Raiciu Liliana – Sanda, Gajman Doru, Faciu Ioana, Niculae Nicoleta, Piscan Ion – Daniel si Mares Liliana.
2) Decanul de vârstă al consilierilor locali Toma Cornel propune ca președinte de ședinta pe dl.
consilier local Popescu Constantin - Gabriel.
Propunerea este acceptată cu 15 voturi « pentru » și din acest moment consilierul local Poperscu
Constantin – Gabriel preia conducerea efectiva a ședinței de indata.
3) Președintele de ședință Popescu Constantin - Gabriel supune la vot deschis procesul – verbal
încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 31
august 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 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „POD PESTE PARAUL TARSICA
IN ORASUL VALENII DE MUNTE”;
b) proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii
„EXTINDERE CORP CLADIRE P+1E CU FUNCTIUNEA DE SCOALA GIMNAZIALA VALENII DE
MUNTE”;
c) proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului
de investitii „REABILITARE, CONSTRUIRE SARPANTA, RECOMPARTIMENTARE SI AMENAJARI
INTERIOARE ATELIER SCOLAR CU DESTINATIA SALI DE CLASA” ;
d) proiect de hotarare pentru modificarea hotararii nr.62/27 iulie 2017 privind aprobarea asigurarii
cofinantarii obiectivului
de investitie
« REABILITARE, CONSTRUIRE SARPANTA,
RECOMPARTIMENTARE SI AMENAJARI INTERIOARE ATELIER SCOLAR CU DESTINATIA SALI
DE CLASA VALENII DE MUNTE »;
e) proiect de hotarare privind aprobarea completării „Inventarului bunurilor care aparţin domeniul
public al oraşului Vălenii de Munte”;
f) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.
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5) Primul proiect de hotarare se refera la aprobarea Studiului de fezabilitate „POD PESTE
PARAUL TARSICA IN ORASUL VALENII DE MUNTE”.
Sef serviciu bugete finante, impozite si taxe locale Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre către
Serviciul urbanism.
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul intocmit de catre comisia pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism.
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. 85/2017.
6) Al doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investitii „EXTINDERE CORP CLADIRE P+1E CU FUNCTIUNEA DE SCOALA
GIMNAZIALA VALENII DE MUNTE”.
Sef serviciu bugete finante, impozite si taxe locale Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre către
Serviciul urbanism.
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul intocmit de catre comisia pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism.
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. 86/2017.
7) Al treilea proiect de hotarare se refera la aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico –
economici ai obiectivului de investitii „REABILITARE, CONSTRUIRE SARPANTA,
RECOMPARTIMENTARE SI AMENAJARI INTERIOARE ATELIER SCOLAR CU DESTINATIA
SALI DE CLASA”.
Sef serviciu bugete finante, impozite si taxe locale Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre către
Serviciul urbanism.
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul intocmit de catre comisia pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism.
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. 87/2017.
8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la modificarea hotararii nr.62/27 iulie 2017 privind
aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie « REABILITARE, CONSTRUIRE
SARPANTA, RECOMPARTIMENTARE SI AMENAJARI INTERIOARE ATELIER SCOLAR CU
DESTINATIA SALI DE CLASA VALENII DE MUNTE ».
Sef serviciu bugete finante, impozite si taxe locale Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre către
Serviciul urbanism.
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul intocmit de catre comisia pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism.
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. 88/2017.
9) Al cincilea proiect de hotarare se refera la aprobarea completării „Inventarului bunurilor
care aparţin 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.
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Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.89/2017.
18) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse ».
Discutiile au loc astfel :
- Primar Florin Constantin : la sfarsitul lunii vom face rectificare de buget.
Se mai deschide o axa pentru reabilitare drumuri in urban. Ar fi bine daca demaram SF si PT in
vederea accesarii fonduri pentru : efectuarea de trotuare pe strazile Traistari, Cismari si Nicolae Balcescu,
canalizare in Rizanesti si Valea Gardului, iluminat public in oras si semaforizare, regularizare parau Tarsica
si punte Rizanesti.
Avem in derulare PUZ pentru baza de agrement de langa Parcul Industrial. Daca nu se acceseaza mai
mult de 75%, se va duce si in anul urmator.
S-a demarat procedura pentru achizitie mobilier pentru gradinita nr.5.
Avem prevazuta in buget suma de 4 miliarde pentru dotari gradinite.
Trebuie sa hotarati daca angajam bucatar pentru gradinita nr.5 sau se va incheia contract cu o firma
pentru prestarea acestui serviciu ?
- Presedinte de sedinta Popescu Constantin – Gabriel : cine este de acord cu externalizarea ?
Toti consilierii locali prezenti la sedinta au fost de acord cu externalizarea serviciului.
- Primar Florin Constantin : la scoala de la Valea Gardului – fostul camin si la scoala de la Miulesti,
trebuie sa facem cabinet medical. Cand vom dota cabinetul de la gradinita nr.5, vom dota si aceste cabinete.
Cati bani cheltuim pentru Serbarile Toamnei ?
- Sef serviciu Nitu Elena : anul trecut am prevazut 150.000 lei .
- Primar Florin Constantin : dam si artificii ?
- Consilier local Otelea Bogdan : daca avem 20.000 euro sponsorizare de la LIDL , propun sa mai
punem 20.000 euro.
Toti ceilalti consilierii locali prezenti au fost de acord cu propunerea consilierului local Otelea
Bogdan.
- Primar Florin Constantin : aveti vreo propunere pentu cetateni de onoare ?
Nu a raspuns nimeni la aceasta intrebare.
Ce ati stabilit referitor la Parcul Industrial ?
- Consilier local Oprea Constantin : facem intai rectificare de buget.
- Consilier local Toma Cornel : partea stanga la intrare in oras cand se amenajeaza ?
- Primar Florin Constantin : dupa efectuarea lucrarilor de canalizare, se va amenaja.
Va aduc la cunostinta faptul ca i-am invitat sa participe la Serbarile Toamnei si o delgatie din orasul
Eaubonne.
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 extraordinare a Consiliului
Local al orasului Valenii de Munte.
Sedinta s-a terminat la ora 930.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Popescu Constantin - Gabriel

SECRETARUL ORASULUI,
Onoiu Elena - Adina
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