CONSILIUL LOCAL
AL ORASULUI
VALENII DE MUNTE

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 25 aprilie 2019, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, cu ocazia
sedintei ordinare 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.218/18.04.2019.
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 toti cei 17 consilieri locali, sedinta fiind legal constituita.
Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Otelea Bogdan – Andrei, Iorga Gabriela,
Mares Liliana, Toma Cornel, Moldoveanu Iuliana, Savulescu Eugen, Raiciu Liliana, Popescu
Constantin – Gabriel, Calinoiu Dragos, Oprea Daniel, Piscan Ion – Daniel, Gajman Doru, Costovici
Marian, Niculae Nicoleta, Puscasu Gheorghe – Adrian si Andreescu Dumitru.
La sedinta Consiliului local participa si presdintele Consiliului Judetean Prahova – Bogdan
Toader si d-nul deputat Nicolae Andrei.
2) Presedinte de sedinta ales pentru luna aprilie este d-nul consilier local Savulescu Eugen.
3) Președintele de ședința Savulescu Eugen supune la vot deschis procesul – verbal încheiat
cu ocazia ședinței de indata a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 01 aprilie
2019, 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) Presedinte de sedinta Savulescu Eugen: se solicita suplimentarea ordinii de zi cu inca un
proiect de hotarare, si anume, proiectul de hotarare privind premierea elevilor din unitățile de
învățământ preuniversitar din oraşul Vălenii de Munte care au obținut rezultate deosebite în anul
şcolar 2018 – 2019 și a profesorilor îndrumători.
Presedintele de sedinta Savulescu Eugen supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi
cu proiectul de hotarare mentionat mai sus.
Toti cei 17 consilieri locali prezenti la sedinta sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu
proiectul mentionat.
Presedintele de sedinta Savulescu Eugen propune ca proiectul de hotarare suplimentat sa fie
introdus pe ordinea de zi la litera a), celelalte proiecte decalandu-se corespunzator.
Apoi proiectul ordinii de zi suplimentat este supus la vot si aprobat cu 17 voturi «pentru ».
Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru ».
Ordinea de zi este urmatoarea :
a) proiect de hotarare privind premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar din
oraşul Vălenii de Munte care au obținut rezultate deosebite în anul şcolar 2018 – 2019 și a
profesorilor îndrumători;
b) proiect de hotarare privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna mai 2019 ;
c) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24282, CF 24282, situat in orasul Valenii de Munte,
str.Bratocea, nr.50 ;
d) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24303, CF 24303, situat in orasul Valenii de Munte,
str.Bratocea, nr.40 ;
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e) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24312, CF 24312, situat in orasul Valenii de Munte,
str.Bratocea, nr.38 ;
f) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 21440, CF 21440, situat in orasul Valenii de Munte,
str.Pictor Grigorescu, nr.27 ;
g) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24336, CF 24336 situat in orasul Valenii de Munte,
str.Digului, nr.18 ;
h) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24351, CF 24351 situat in orasul Valenii de Munte,
str.Digului, nr.16 ;
i) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24345, CF 24345 situat in orasul Valenii de Munte,
str.Digului, nr.14 ;
j) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 22914, CF 22914 situat in orasul Valenii de Munte,
str.Nicolae Balcescu, nr.7 ;
k) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24283, CF 24283 situat in orasul Valenii de Munte,
str.Nicolae Balcescu, nr.9B ;
l) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24289, CF 24289 situat in orasul Valenii de Munte,
str.Ecaterina Iorga, nr.6A ;
m) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 23509, CF 23509 situat in orasul Valenii de Munte,
str.Walter Maracineanu, nr.4 ;
n) proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul
financiar 2018 si repartizarea profitului net al S.C. SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE
S.R.L.;
o) proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020;
p) proiect de hotarare privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice aflate în
stare de insolvabilitate;
q) proiect de hotarare privind aprobarea completării Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului privat al oraşului Vălenii de Munte;
r) proiect de hotarare pentru modificarea hotararii nr. 36/28 februarie 2019 privind aprobarea
vanzarii tractorului pentru deszapezire cu remorca artizanala ce apartine domeniului privat al
orasului Valenii de Munte;
s) proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren ce
apartine domeniului public al orasului Valenii de Munte ;
t) proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local in cursul anului 2019;
u) proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului
Cultural al orasului Valenii de Munte, pe anul 2019 si estimari pe anii 2020 - 2022;
v) proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv
Orasenesc « Teleajenul » Valenii de Munte, pe anul 2019 si estimari pe anii 2020 - 2022;
w) proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.
PRAHOVA INDUSTRIAL PARC » S.A Valenii de Munte pe anul 2019 ;
x) proiect hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului
Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2019 si estimari pe anii 2020 - 2022;
y) proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului
Valenii de Munte, pe anul 2019 si estimari pe anii 2020 – 2022;
z) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.
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5) Primul proiect de hotarare se refera la premierea elevilor din unitățile de învățământ
preuniversitar din oraşul Vălenii de Munte care au obținut rezultate deosebite în anul şcolar
2018 – 2019 și a profesorilor îndrumători.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiare si
agricultura, ce este favorabil.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii :
- Primar Florin Constantin : stiti cat a aprobat statul bursele acum ?
Sef serviciu buget – finante Nitu Elena prezinta cuantumul burselor.
- Consilier local Andreescu Dumitru : la sectorul 4 Bucuresti olimpicii nationali – premiul
I, primesc un premiu in suma de 20.000 lei.
- Presedinte Consiliului Judetean Bogdan Toader : un sistem informatic performant costa 4
– 5.000 euro.
Alte discutii nu mai sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.56/2019.
6) Al doilea proiect de hotarare se refera la numirea Presedintelui de sedinta pentru
luna mai 2019 ;
Sef birou Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Serviciul administratie
publica locala.
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice si
de disciplina, munca si protectie sociala.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea
nr.57/2019.
7) Al treilea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine
domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24282, CF 24282, situat
in orasul Valenii de Munte, str.Bratocea, nr.50.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea
nr.58/2019.
8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce
apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24303, CF
24303, situat in orasul Valenii de Munte, str.Bratocea, nr.40.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea
nr.59/2019.
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9) Al cincilea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine
domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24312, CF 24312, situat
in orasul Valenii de Munte, str.Bratocea, nr.38.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea
nr.60/2019.
10) Al saselea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine
domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 21440, CF 21440, situat
in orasul Valenii de Munte, str.Pictor Grigorescu, nr.27 ;
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea
nr.61/2019.
11) Al saptelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce
apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24336, CF
24336 situat in orasul Valenii de Munte, str.Digului, nr.18.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea
nr.62/2019.
12) Al optulea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce
apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24351, CF
24351 situat in orasul Valenii de Munte, str.Digului, nr.16.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea
nr.63/2019.
13) Al noulea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine
domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24345, CF 24345, situat
in orasul Valenii de Munte, str.Digului, nr.14.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si
agricultura.
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Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.64/2019.
14) Al zecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce
apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 22914, CF
22914, situat in orasul, Valenii de Munte, str.Nicolae Balcescu, nr.7 .
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.65/2019.
15) Al unsprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce
apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24283, CF
24283, situat in orasul Valenii de Munte, str.Nicolae Balcescu, nr.9B
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.66/2019.
16) Al doisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce
apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24289, CF
24289, situat in orasul Valenii de Munte, str.Ecaterina Iorga, nr.6A
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.67/2019.
17) Al treisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce
apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 23509, CF
23509, situat in orasul Valenii de Munte, str.Walter Maracineanu, nr.4.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.68/2019.
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18) Al paisprezecelea proiect de hotarare se refera aprobarea aprobarea situatiilor
financiare anuale pentru exercitiul financiar 2018 si repartizarea profitului net al S.C.
SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.69/2019.
19) Al cincisprezecelea proiect de hotarare se refera la indexarea impozitelor si taxelor
locale pentru anul fiscal 2020.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiare si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 13 voturi « pentru » si 4 « abtineri » (consilierii
locali Costovici Marian, Andreescu Dumitru, Puscasu Gheorghe Adrian si Niculae Nicoleta),
adoptandu-se hotararea nr.70/2019.
20) Al saisprezecelea proiect de hotarare se refera la scoaterea din evidenţa fiscală a
persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiare si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.71/2019.
21) Al saptesprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea completării
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat 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 si de disciplina,
munca si protectie sociala.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.72/2019.
22) Al optsprezecelea proiect de hotarare se refera la modificarea hotararii nr. 36/28
februarie 2019 privind aprobarea vanzarii tractorului pentru deszapezire cu remorca
artizanala ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiare si
agricultura.
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Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.73/2019.
23) Al nouasprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea inchirierii prin
licitatie publica a unui teren ce apartine domeniului public al orasului Valenii 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 si de disciplina,
munca si protectie sociala.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.74/2019.
24) Al douazecilea proiect de hotarare se refera la utilizarea excedentului bugetului
local in cursul anului 2019.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiare si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.75/2019.
25) Al douazeci si unulea proiect de hotarare se refera la aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli al Centrului Cultural al orasului Valenii de Munte, pe anul 2019 si
estimari pe anii 2020 – 2022.
Sef serviciu buget – finante, impozite si taxe locale prezinta raportul intocmit de catre Centru
Cultural al orasului Valenii de Munte.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiare si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.76/2019.
26) Al douazeci si doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Orasenesc « Teleajenul » Valenii de Munte, pe anul
2019 si estimari pe anii 2020 – 2022.
Sef serviciu buget – finante, impozite si taxe locale prezinta raportul intocmit de catre Clubul
Sportiv orasenesc « Teleajenul ».
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiare si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.77/2019.
27) Al douazeci si treilea proiect de hotarare se refera la aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli al S.C. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC » S.A Valenii de Munte pe anul
2019 .
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La deliberarea proiectului de hotarare nu participa d-na consilier local Iorga Gabriela.
Sef serviciu buget – finante, impozite si taxe locale Nitu Elena prezinta raportul intocmit de
catre Societatea PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiare si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii :
- Consilier local Oprea Constantin : daca am inchiriat 799,23 m.p. cladiri si 516,32 m.p.
teren de ce venitul este de 4 mii lei?
- Primar Florin Constantin : in cuprinsul raportului de specialitate s-a folosit in mod eronat
termenul de majorare si nu actualizare.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.78/2019.
28) Al douazeci si patrulea proiect de hotarare se refera la aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2019 si estimari pe anii
2020 – 2022.
Sef serviciu buget – finante, impozite si taxe locale Nitu Elena prezinta raportul intocmit de
catre Spitalul orasenesc Valenii de Munte.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiare si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.79/2019.
- Manager Spital orasenesc Valenii de Munte Nicolae Marian – George : am primit bani de la
bugetul de stat 1.600 mii lei pentru aparatura.
- Presedinte Consiliul Judetean Bogdan Toader : am primit bani, 147 miliarde va primi si
Spitalul Judetean Prahova.
- Consilier local Gajman Doru: s-au efectuat lucruri bune, salarizarea personalului din
sistemul sanitar si coplata.
29) Al douazeci si cincilea proiect de hotarare se refera la aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte, pe anul 2019 si estimari pe anii 2020 –
2022.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiare si
agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii :
- Primar Florin Constantin : cum este suma pentru cost/elev ? Ce facem d-le presedinte ?
Nu se acopera cheltuielile cu utilitatile. Noi discutam de utilitati.
Alte discutii nu mai sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.80/2019.
23) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari,
diverse ».
Discutiile au loc astfel :
Secretar Onoiu Elena – Adina aduce la cunostinta consilierilor locali, urmatoarele adrese :
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1). Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Apei
Prahova, inregistrata la institutia noastra sub nr.9611/22.04.2019 prin care ni s-a comunicat
procesul verbal A.G.A. A.D.I. Apa din 11.04.2019 si hotararea nr.3/11.04.2019.
2). Adresa A.G.A. A.D.I. Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova
nr.9674/23.04.2019, prin care ne-a fost comunicata hotararea nr.5/11.04.2019 si procesul –
verbal incheiat in urma sedintei A.G.A. din data de 11.04.2019.
- Primar Florin Constantin : aceste adrese , impreuna cu procesele verbale si hotararile vor fi
comunicate fiecarui consilier pe e-mail.
3). Adresa nr.1694/18.04.2019
a Liceului Tehnologic Agromontan « Romeo
Constantinescu », inregistrata la institutia noastra sub nr.9523/19.04.2019, prin care ne
solicita sprijinul in vederea remedierii deficientei inregistrata la iluminatul din incinta scolii.
4) Adresa consilierului juridic al Societatii Prahova Industrial Parc S.A.
- Consilier local Gajman Doru : avem reprezentanti acolo, sa-si spuna punctul de vedere.
- Deputat Nicolae Andrei : va felicit pentru proiectul de buget intocmit, respectiv pentru
investitiile cuprinse in acesta si va urez sarbatori fericite.
- Director Radulescu Gheorghe : pe 4 mai v-a avea loc turneul de tenis de masa la Sala de
Sport « Stelian Manolescu ».
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 1110.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Savulescu Eugen

SECRETARUL ORASULUI,
Onoiu Elena - Adina
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