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CONSILIUL LOCAL 

    AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

 

 

PROCES – VERBAL 

 
Incheiat astazi 20.05.2020, 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 09

00
 si este publica. 

 Convocarea sedintei s-a facut prin dispozitia primarului orasului Valenii de Munte nr.236/19 
mai 2020. 
 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  consilierii locali,  sedinta fiind  legal constituita. 
 Sunt prezenti consilierii locali :  Oprea Constantin, Piscan Ion – Daniel, Popescu Constantin 
– Gabriel,  Mares Liliana, Toma Cornel, Moldoveanu Iuliana, Savulescu Eugen, Raiciu Liliana, 

Calinoiu Dragos, Oprea Daniel, Otelea Bogdan – Andrei, Gajman Doru, Puscasu Gheorghe – 
Adrian, Iorga Gabriela si Niculae Nicoleta.  
Sunt absenti consilierii locali : Andreescu Dumitru si Costovici Marian. 
 2) Presedinte de sedinta pentru luna mai este d-nul consilier local  Piscan Ion – Daniel. 

3) Președintele de ședința Piscan Ion – Daniel supune la vot deschis procesul – verbal 
încheiat cu ocazia ședinței de indata a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 05 
mai 2020, întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  
 Acestea nu sunt. 
  Procesul verbal de ședință este supus la vot și aprobat cu  15 voturi « pentru ». 
 4) Apoi președintele de ședință supune la vot deschis  proiectul ordinii de zi. 

Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu 15 voturi «  pentru ». 
 
Ordinea de zi este urmatoarea : 
a) proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect  
«  Cresterea calitatii vietii pentru populatia din orasul Valenii de Munte prin imbunatatirea 
serviciilor sociale, educationale, culturale si recreative si imbunatatirea spatiilor publice 
urbane »; 
c ) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 
 

5) Primul proiect de hotarare se refera aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de 

proiect «  Cresterea calitatii vietii pentru populatia din orasul Valenii de Munte prin 

imbunatatirea serviciilor sociale, educationale, culturale si recreative si imbunatatirea spatiilor 

publice urbane » 
Inspector Chiroiu Nicolae prezinta raportul intocmit de catre Serviciul urbanism si Serviciul 

Buget – finante, impozite si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura.  
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului si 

urbanism, protectia mediului si turism. 
Viceprimar Mares Liliana prezinta raportul comisiei pentru activitati social – culturale, culte, 

invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport.  
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 și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.58/2020. 
 

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

diverse ». 
Discutiile au loc astfel : 
Inspector Nicolae Chiroiu prezinta adresa Consiliului Judetean nr.9250/14.05.2020, 

inregistrata la institutia noastra sub nr.10277/15.05.2020, prin care ni se aduce la cunostinta ca, 
pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a Aplicatiei de Finantare, este necesara emiterea de catre 

orasul Valenii de Munte in regim de urgenta a urmatoarelor documente : declaratie pe propria 
raspundere privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi noile investitii si H.C.L. pentru 
punerea la dispozitie a terenurilor, documente ce trebuiesc transmise in regim de urgenta catre S.C. 
HIDRO PRAHOVA S.A.  

Consilier local Oprea Constantin : eu nu sunt de acord. 
Consilier local Piscan Ion – Daniel : construim noi sau sa le faca S.C. HIODRO PRAHOVA 

S.A. din fondurile proprii. 
Primar Florin Constantin : v-am cerut pararea dumneavoastra. Acest proiect de hotarare va fi 

supus dezbaterii publice pentru a primi primi sugestii, propuneri sau opinii. 
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 915. 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Piscan Ion – Daniel 

 

 

 

 

       SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


