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CONSILIUL LOCAL 

AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

PROCES – VERBAL 

 
Încheiat astăzi 24 februarie 2020, la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte, cu ocazia 

ședinței convocate de indata a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte. 
Ședința a început la ora 0900 și este publică. 

 Convocarea ședinței s-a făcut prin dispoziția primarului orașului Vălenii de Munte 
nr.122/21.02.2020. 
 Inițiatorul proiectului ordinii de zi este primarul orașului Vălenii de Munte – Florin 
Constantin. 
 1) Inlocuitorul secretarului general al orasului Valenii de Munte, Miroiu Ileana – Lelia – 
face prezenta consilierilor locali, constatand ca sunt prezenti 16 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, Costovici Marian, 
Andreescu Dumitru, Puscasu Gheorghe – Adrian si Niculae Nicoleta.  
 Absenteaza nemotivat consilier local Iorga Gabriela. 
 2) Presedinte de sedinta pentru luna februarie este d-nul consilier local Oprea Constantin. 

3) Președintele de ședința Oprea Constantin supune la vot deschis procesul – verbal încheiat 
cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 31 ianuarie 
2020, întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  
 Acestea nu sunt. 
  Procesul verbal de ședință este supus la vot și aprobat cu 16 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  16 voturi «  pentru ». 
 
Ordinea de zi este urmatoarea : 

a) proiect de hotarare privind  aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre 
ASOCIATIA PRO VITA PENTRU NASCUTI SI NENASCUTI, ASOCIATIA PRIETENUL 
SARMANILOR SF.IOAN MAXIMOVICI si orasul Valenii de Munte in vederea demararii 
implementarii Proiectului « Nepoti pentru bunici », finantat prin Mecanismul Financiar 
Norvegian, Programul de «Dezvoltare  locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor » ; 

b ) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 
 

5) Proiectul de hotarare se refera la aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre 

ASOCIATIA PRO VITA PENTRU NASCUTI SI NENASCUTI, ASOCIATIA PRIETENUL 

SARMANILOR SF.IOAN MAXIMOVICI si orasul Valenii de Munte in vederea demararii 

implementarii Proiectului « Nepoti pentru bunici », finantat prin Mecanismul Financiar 

Norvegian, Programul de « Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii 

romilor » ; 
Director executiv Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Directia de asistenta 

sociala. 
- Auditor intern – Stoica Florica: Odata cu dispozitia de Convocare a Consiliului Local 

pentru aceasta sedinta, ati primit atat pe email cat si in format letric Acordul de 
Parteneriat in varianta draft, cu 3 anexe.  

Tin sa precizez ca ulterior transmiterii documentelor, impreuna cu dna Tanase Ana – 
reprezentantul Asociatiei Provita, au fost efectuate modificari in continutul Acordului, 
astfel: 
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1. In cadrul Acordului in forma draft se stipuleaza ca el contine 4 anexe: Anexa1 - 
plan de activitati, Anexa 2 - buget proiect, Anexa 3 - Cerere de finantare si 
Anexa 4 - Contractul de finantare. Intrucat contractul de finantare nu exista in 
acest moment, aceasta Anexa 4 a fost eliminata, modificandu-se in mod 
corespunzator art.1 alin.1, art.4. alin.1, art.6 alin.1 si art.7 alin.1; 

2. Articolul 7 care reglementeaza Obligatiile Partenerului de Proiect 2, a fost 
modificat astfel: 

o alin.2. lit.(l): "Partenerul are obligatia sa puna la dispozitia auditorului financiar 
independent si autorizat in conditiile legii toate documentele si/sau informatiile 
solicitate si sa asigure toate conditiile pentru verificarea cheltuielilor de catre 
acesta, conform evidentei contabile prevazuta la art.7 alin.2. lit.(k)"; 

o alin.2. lit.(m): "In cazul unui prejudiciu, partenerul din vina caruia a fost cauzat 
prejudiciul raspunde in cota parte cu Promotorul de Proiect conform evidentei 
contabile prevazuta la art.7 alin.2. lit.(k)"; 

3. Articolul 21 privind Rezilierea, alineatul 3 a fost modificat astfel: "In cazul 
rezilierii/revocarii contractului/ordinului de finantare, Promotorul de Proiect si 
Partenerii raspund in cota parte pentru restituirea sumelor acordate pentru 
proiect". 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul cu aviz favorabil al comisiei economico – 
financiara si agricultura.  

Consilier local Toma Cornel prezinta raportul cu aviz favorabil comisiei al pentru 
amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism. 

Consilier local Mares Liliana prezinta raportul cu aviz favorabil al comisiei pentru activitati 
social culturale, culte, invatamant, santate si familie, protectie copii, tineret si sport. 

Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul cu aviz favorabil al 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: 
- Primar Florin Constantin: Serviciul buget, este legal? 
- Sef serviciu buget finante, impozite si taxe locale Nitu Elena: Da, proiectul este legal. In 

cazul in care proiectul va fi implementat, avem obligatia sa evidentiem in conturi 
distincte sumele pe care le primim. 

- Primar Florin Constantin: Juridic, este legal? 
- Consilier juridic Chiroiu Elena: Da, proiectul este legal. 
- Consilier local Oprea Daniel: Selectia celor 250 de persoane se face pentru cei cu 

domiciliul pe raza orasului Valenii de Munte? 
- Consilier juridic Chiroiu Elena: Printr-un regulament ulterior, vom stabili acest aspect. 
- Auditor intern Stoica Florica: In Anexa 1 – grafic de activitati, la punctul A4 – 

dezvoltarea serviciilor sociale, subpunctul A4.1 se precizeaza ca admiterea si selectia 
beneficiarilor se face de catre Partenerul 2, adica de catre noi prin Directia de Asistenta 
Sociala. 

- Consilier local Puscasu Gheorghe-Adrian: Care este obiectivul proiectului si pentru cate 
persoane se asigura serviciile? 

- Asistent social Tanase Ana – Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti: Obiectivul 
general al proiectului este cresterea gradului de utilizare a serviciilor sociale de catre 250 
locuitori din comunitatea marginalizata Valenii de Munte, prin implementarea unor 
masuri integrate in domeniile educatiei, socio-medical, locuirii in scopul reducerii 
gradului de saracie si marginalizare. 

- Consilier local Oprea Daniel: Pot fi gazduite simultan 250 de persoane? 
- Asistent social Tanase Ana – Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti: Nu, nu pot 

fi gazduite simultan 250 de persoane. Locuintele sunt destinate pentru persoanele 
varstnice – 60 de locuri, iar activitatile sunt pentru un numar de 190 de copii. 

- Consilier local Puscasu Gheorghe-Adrian: Care este locatia? 
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- Asistent social Tanase Ana – Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti: Locuintele 
vor fi pe un teren situat pe strada Caramidari. 

- Primar Florin Constantin: In acord este prevazut ca oricare dintre Parti il poate rezilia in 
cazul incalcarii de catre cealalta Parte a obligatiilor ce-i revin. In plus, in cazul rezilierii 
Contractului de Proiect pentru orice motiv, Promotorul de Proiect poate rezilia prezentul 
Acord, cu efect imediat. Noi, ca parteneri, putem avea acelasi drept? 

- Asistent social Tanase Ana – Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti: Acesta este 
modelul de Acord oferit de FRDS – Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. 

- Consilier juridic Chiroiu Elena: Cu prevedere in Acord, putem cere si noi rezilierea cu 
efect imediat. 

- Asistent social Tanase Ana – Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti: Noi am 
prevazut in cererea de finantare ca in cazul in care se reziliaza contractul, vom muta 
toata activitatea in alta locatie. 

- Preot Tanase Nicolae reprezentant Asociatia Pro Vita: Noi nu cerem nimic de la 
Primaria Valenii de Munte, insa noi nu putem depune acest proiect fara a va avea 
partener, practic Primaria este un garant ca noi nu ne facem de cap. Initial am venit cu 
acordul cadru, asa cum l-am primit de la FRDS. 

- Consilier local Puscasu Gheorghe-Adrian: Aceste modificari ale Acordului va scad 
sansele de eligibilitate? 

- Asistent social Tanase Ana – Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti: Este 
interpretabil, subiectiv. 

- Consilier local Gajman Doru: In acest stadiu noi aprobam o cerere, eu sunt de acord. 
- Consilier local Puscasu Gheorghe-Adrian: Daca aveti nevoie de un voluntar, pot 

participa. 
- Consilier local Piscan Daniel: Modificarile aduse Acordului va incurca? 
- Consilier local Oprea Constantin: Consider ca este normal ca eu, ca Partener, sa raspund 

doar pentru cheltuielile aferente. 
- Consilier local Piscan Daniel: Practic, noi dam legitimitate acestui proiect. 
- Tanase Mihai reprezentant Asociatia Pro Vita: Formularul de Acord este standard. El 

poate fi modificat. Cei mai multi aplicanti la acest program sunt primarii. Oricum am 
semna acest acord, nu ne va afecta la punctajul din grila de eligibilitate. 

Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.17/2020. 

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

diverse ». 
- Primar Florin Constantin: Am fost la sedinta cu ADI – Deseuri. S-a stabilit ca tarifele 

comunicate nu sunt in regula, in sensul ca Rosalul nu trebuie sa perceapa taxa pentru 
gunoiul reciclabil. Eu as propune ca la oras sa existe alt tarif: pentru cei care colecteaza 
selectiv gunoiul, sa suporte Consiliul Local taxa, adica cetatenii sa nu plateasca, iar 
pentru cei care nu colecteaza selectiv gunoiul, un tarif mai mare. 

- Consilier local Gajman Doru: Cum se evidentiaza cine colecteaza corespunzator? 
- Primar Florin Constantin: La blocuri se pot face ghene cu cartela. Eu o sa rog aparatul de 

specialitate si Rosalul sa faca o analiza si sa vedem care este cea mai buna solutie pentru 
populatie. Prin campanie, prin mijloace de informare, cetateanul va sti si va respecta 
acest lucru. 

 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 1010. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 Oprea Constantin   SECRETAR GENERAL, 

        Onoiu Elena - Adina 


