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CONSILIUL LOCAL 

AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

 
Incheiat astazi 01 aprilie 2020, la sediul Centrului Cultural « Nicolae Iorga » din Valenii de 

Munte, cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Valenii de Munte. 
Sedinta a inceput la ora 1500 si este publica. 
Convocarea sedintei s-a facut prin dispozitia primarului orasului Valenii de Munte 

nr.207/01.04.2020.  
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 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 aprilie este d-nul consilier local Otelea Bogdan-
Andrei. 

3) Președintele de ședința 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 27 
martie 2020, 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) Președintele de ședință Otelea Bogdan-Andrei supune la vot proiectul ordinii de zi este 

supus la vot si aprobat cu 17 voturi «  pentru ». 
 

Ordinea de zi este urmatoarea : 

a) informare privind necesitatea achizitionarii, in regim de urgenta, a unor materiale si 
produse dezinfectante, necesare prevenirii si combaterii raspandirii coronavirusului si obtinerea 
acordului de principiu al Consiliului Local pentru achizitia acestora. 

b) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 

 

a) Primul punct al ordinii de zi: informare privind necesitatea achizitionarii, in regim 

de urgenta, a unor materiale si produse dezinfectante, necesare prevenirii si combaterii 

raspandirii coronavirusului si obtinerea acordului de principiu al Consiliului Local pentru 

achizitia acestora.  

Sef serviciu finante, impozite si taxe locale – Nitu Elena, inspector achizitii – Stroescu 
Doru si referent ISU – Pisau Ion au intocmit o informare privind necesitatea achizitionarii, in 
regim de urgenta, a unor materiale si produse dezinfectante, necesare prevenirii si combaterii 
raspandirii coronavirusului si obtinerea acordului de principiu al Consiliului Local pentru achizitia 
acestora, informare careia inlocuitorul secretarului general al orasului Valenii de Munte, Miroiu 

Ileana-Lelia i-a dat citire. 
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- Primar Florin Constantin: In contextul actual, limitarea si diminuarea raspandirii 
coronavirusului, precum si necesitatea prevenirii raspandirii infectiilor respiratorii Covid 19 

cauzate de acest virus, reprezinta o urgenta de sanatate publica pentru cetateni, pentru noi toti.  
Dupa cum stiti cu totii, amploarea fenomenului si a consecintelor negative asupra 

populatiei a determinat institutiile centrale sa adopte o serie de acte normative – decret, ordonante 
militare.  

Ordonanta militara numarul 4 din 29 martie 2020, a instituit noi masuri, printre care 
obligatia autoritatilor publice locale de a asigura montarea de dispozitive cu solutii dezinfectante la 
toate intrarile blocurilor de locuinte situate pe raza unitatii administrativ-teritoriale si dezinfectarea 
periodica a lifturilor, a casei scarilor si a celorlalte spatii comune, incepand cu 31 martie 2020.  

Avand in vedere ca masurile trebuie luate imediat iar achizitionarea dezinfectantilor, 

mastilor, manusilor si a celorlate materiale presupun sume mari de bani, am convocat aceasta 
sedinta de consiliu de indata ca sa am acordul dvs. de principiu pentru ceea ce voi intreprinde. 
            Tin sa precizez ca tot ceea ce vom achizitiona, vom lua la pretul cel mai scazut din ziua 
respectiva din SICAP. 

In acest sens, vom lua urmatoarele hotarari:  
- sa spalam orasul la fiecare sfarsit de saptamana; 
- scarile de bloc le spalam o zi da, una nu, cu clor. 

 Pana acum am spalat 640.000 m2 in tot orasul. Trebuie de asemenea sa mentionez ca am 
avut si voluntari care ne-au ajutat in aceasta activitate, insa daca vrem sa facem acest lucru 
saptamanal, acest voluntariat nu este suficient, trebuie sa gasim si alte solutii. 

 Daca dumneavoastra, Consiliul Local, aveti si alte solutii, propuneri, le putem discuta ca sa 
luam cele mai bune decizii. 
 Trebuie luat in calcul, de asemenea, ca dezinfectarea pe casa scarii trebuie efectuata numai 
cu firma autorizata in acest sens. 
 In final, toate aceste masuri care trebuie implementate efectiv vor avea niste costuri destul 
de mari, astfel incat dumneavoastra puteti sa nu fiti de acord. 

-Seful Politiei orasului Valenii de Munte comisar Tanase Iulian: As vrea sa va invederez ca 
legea poate fi incalcata nu numai prin actiune, ci si prin inactiune. Consider ca in aceasta situatie, 
nu mai conteaza costurile. 

- Primar Florin Constantin: Important de precizat este si faptul ca preturile se schimba de la 

o zi la alta. 
- Consilier local Gajman Doru: La cabinetele medicale se gandeste cineva? Exista o 

presiune foarte mare pe medicii de familie in aceasta perioada, mai mare decat la spitale, pentru ca  
pacientii cu simptomatologie usoara trebuie sa se adreseze pentru asistenta medicala medicilor de 
familie. 

 
- Primar Florin Constantin: Fata de cele ce am discutat, sunteti de acord sa dezinfectam 

orasul prin spalare cu clor, o data pe saptamana, 4-5 saptamani consecutiv? 
Toti consilierii locali sunt de acord. 
 

- Primar Florin Constantin: Sunteti de acord sa spalam scarile de bloc, o data la doua zile? 
Toti consilierii locali sunt de acord. 
 
- Primar Florin Constantin: Sunteti de acord sa spalam cu clor scarile de bloc, o data la 

doua zile si cel putin o data pe saptamana sa facem dezinfectie cu substante cu biocid? 
Toti consilierii locali sunt de acord. 
 
-Primar Florin Constantin: Sunteti de acord sa montam la intrarea in scarile blocurilor de 

dozatoare cu gel dezinfectant? 
Toti consilierii locali sunt de acord. 
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- Primar Florin Constantin: Sunteti de acord sa dezinfectam si la biserici si la cabinetele 
medicale? 

Toti consilierii locali sunt de acord. 
 

-Primar Florin Constantin: Totodata, vreau sa va informez ca Prefectura Prahova a cerut 
spatii pentru cei care intra in carantina si avea nevoie de acordul primarului. Daca vom avea cazuri 
in Valeni, vom cauta o solutie la una din pensiunile din zona strict pentru cazuri concrete din 
Valeni.  

De asemenea, din discutiile cu cadrele medicale, in situatia in care lucrurile se vor agrava 
iar acestea vor trebui sa ramana izolate, avem varianta ca ele sa fie cazate la hotel Ciucas, motiv 
pentru care am avea nevoie de 40 de camere disponibile 2 saptamani. Am cerut o oferta in acest 

sens, iar pretul ar fi de 100 lei pe camera, fara TVA. Concluzionand, Ciucasul este oprit pentru 
medici, motiv pentru care Prefectura va trebui sa se adreseze in alta parte. 

 
- Primar Florin Constantin: Totodata, va intreb daca imputerniciti aparatul de specialitate sa 

faca achizitia substantelor si materialelor necesare la pretul cel mai scazut din ziua achizitiei? 
 Toti consilierii locali sunt de acord. 
 
-Comandant de Detasament Jandarmi locotenent colonol Dragomirescu Leonard: Sunt 

foarte bune masurile care sunt luate. In continuare recomandam tuturor cetatenilor sa ramana in 
case. De asemenea, tin sa precizez ca adeverinta emisa de angajator este valabila doar pentru 

deplasarea la si de la domiciliu catre serviciu, iar in alte situatii justificate in care trebuie sa iesim 
in oras trebuie sa intocmim declaratie pe propria raspundere. 

 

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

diverse ». 

- 

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 1600. 
 

  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Otelea Bogdan-Andrei 

 

 

 

 

 

      SECRETAR GENERAL, 

Onoiu Elena - Adina 


