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CONSILIUL LOCAL 

    AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

PROCES – VERBAL 

 
Incheiat astazi 25 iulie 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.322/18 
iulie 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 15 consilieri locali,  sedinta fiind  legal constituita. 
 Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Iorga Gabriela, Mares Liliana, Toma 
Cornel, Moldoveanu Iuliana, Savulescu Eugen, Raiciu Liliana, Popescu Constantin – Gabriel, 
Calinoiu Dragos, Oprea Daniel, Gajman Doru, Costovici Marian, Niculae Nicoleta, Puscasu 
Gheorghe – Adrian si Andreescu Dumitru. 

Lipsesc consilierii locali : Otelea Bogdan – Andrei si Piscan Ion – Daniel. 
 2) Presedinte de sedinta ales pentru luna iulie este d-nul consilier local Calinoiu Dragos. 

3) Președintele de ședința Calinoiu Dragos supune la vot deschis procesul – verbal încheiat 
cu ocazia ședinței ordinare  a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 29 iunie  
2019, 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) Presedinte de sedinta Calinoiu Dragos: se solicita suplimentarea ordinii de zi cu inca doua  

proiecte de hotarare si anume, proiectul de hotarare privind  darea in folosinta gratuita a unui teren 

catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti, si respectiv proiectul de hotarare 
privind atribuirea denumirii « Nicolae Iorga » pentru Centrul Cultural al orasului Valenii de Munte.  
  Presedintele de sedinta Calinoiu Dragos supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi 
cu proiectele de hotarare mentionate mai sus. 

Toti cei  15 consilieri locali prezenti la sedinta sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu 
proiectele mentionate.  

Presedintele de sedinta Calinoiu Dragos propune ca proiectele de hotarare suplimentate sa fie 
introduse pe ordinea de zi  la litera a) si b), restul hotararilor decalandu-se in mod corespunzator. 

Apoi proiectul ordinii de zi suplimentat este supus la vot si aprobat cu 15 voturi «pentru ». 
Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu  15  voturi «  pentru ». 
 

Ordinea de zi este urmatoarea : 

a) proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui teren catre Directia Generala 

Regionla a Finantelor Publice Ploiesti; 
b) proiect de hotarare privind atribuirea denumirii « Nicolae Iorga » pentru Centrul Cultural 

al orasului Valenii de Munte ; 
c) proiect de hotarare privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna august 2019 ; 

 d) proiect de hotarare privind acordarea  – pentru anul 2019 – « Diplomei pentru cea mai 
ingrijita si frumoasa gospodarie »; 
 e) proiect de hotarare privind aprobarea  perioadei  de desfasurare a Targului Traditional 

« Sfanta Maria Mare » in anul 2019, a finantarii acestuia si a Programului artistic; 
  f) proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii, normativului de 
personal  si Regulamentului de organizare si functionare ale  Spitalului orasenesc Valenii de Munte; 
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g) proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra  terenului in 
suprafata de 1.577 m.p., situat in orasul Valenii de Munte, str.Alexandru Donici, f.n., numar 
cadastral 24273,  transmis Agentiei Nationale pentru  Locuinte conform  hotararii nr.113/28 
noiembrie 2017 in vederea construirii de locuinte de serviciu ; 

h) proiect de hotarare privind aprobarea  demolarii construcţiei C1, cu numarul cadastral 
23518 – C1, situata orasul Valenii de Munte, b-dul Nicolae Iorga, nr.145; 

i) proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L.nr.75/25 aprilie 2019 privind 
utilizarea excedentului bugetului local in cursul anului 2019 ; 

j) proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii orasului Valenii de Munte cu judetul 
Prahova, in vederea realizarii obiectivului public de interes local  ,,Elaborare studiu de fezabilitate 

pentru varianta de ocolire  a orasului Valenii de Munte’’; 
k) proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii orasului Valenii de Munte cu judetul 

Prahova, in vederea realizarii obiectivului public  de interes local “Reparatii strazi cu imbracaminte 
asfaltica in strat – strazi afectate de lucrari de extindere canalizare S.C.HIDRO PRAHOVA -  oras  
Valenii de Munte’’; 

l) proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al 
Centrului Cultural al orasului  Valenii de Munte, pe anul  2019 si estimari pe anii 2020 – 2022; 
 m) proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al  Spitalului 
Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2019 si estimari pe anii 2020 – 2022; 
 n) proiect de hotarare privind privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al  

orasului  Valenii de Munte, pe anul  2019 si estimari pe anii 2020 – 2022 ;  
o) Informare privind modul de aducere la îndeplinire a hotararilor adoptate de Consiliul Local 

al oraşului Vălenii de Munte, in perioada 01.01.2019 - 30.06.2019 prezintă director executiv 
Savulescu Mariana; 

p) Informare privind modul de aducere la îndeplinire a petitiilor depuse la Primaria oraşului 
Vălenii de Munte, in perioada 01.01.2019 - 30.06.2019 - prezintă director executiv Savulescu 
Mariana ; 

q) Raportul Compartimentului servicii sociale, persoane cu dizabilitati si persoane varstnice, 
monitorizare asistenti personali - privind activitatea desfasurata de asistentii personali, pe semestrul I 
al anului 2019 - prezintă director executiv Savulescu Mariana ; 

r) Raportul de activitate pe semestrul I al anului 2019, al Compartimentului cabinete medicale 
scolare - prezintă dr.Rosu Anda ; 

s) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 

 
  

5) Primul proiect de hotarare se refera la darea in folosinta gratuita a unui teren catre 

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti.  
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Iorga Gabriela prezinta pentru 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 15 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.123/2019. 
 6) Al doilea proiect de hotarare se refera la atribuirea denumirii « Nicolae Iorga » 

pentru Centrul Cultural al orasului Valenii de Munte. 
Director D.A.S. Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Serviciul administratie 

publica locala. 
Consilier local Mares Liliana prezinta pentru 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.124/2019. 

7) Al treilea proiect de hotarare se refera la numirea Presedintelui de sedinta pentru 

luna august 2019 . 
Director executiv D.A.S. Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Serviciul 

administratie publica locala. 
Consilier local Iorga Gabriela 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 15 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.125/2019. 
8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la  acordarea  – pentru anul 2019 – 

« Diplomei pentru cea mai ingrijita si frumoasa gospodarie » 
Director executiv D.A.S. Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Serviciul 

administratie publica locala. 
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului si 

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.126/2019. 
9) Al cincilea proiect de hotarare se refera la aprobarea  perioadei  de desfasurare a 

Targului Traditional « Sfanta Maria Mare » in anul 2019, a finantarii acestuia si a 

Programului artistic. 
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.  
Consilier local Mares Liliana prezinta pentru 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 : 
- Primar Florin Constantin : in data de 11 august 2019 va invit sa participati la deschiderea 

Cursurilor Universitatii Populare de Vara « Nicolae Iorga » si in data de 15 august 2019 va invit sa 
participati si la Targul de Sf.Marie, conform programului prevazut in anexa de la proiectul de 
hotarare. 

Alte discutii nu mai sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.127/2019. 
10) Al saselea proiect de hotarare se refera la privind aprobarea organigramei, statului 

de functii, normativului de personal  si Regulamentului de organizare si functionare ale  

Spitalului orasenesc Valenii de Munte. 
Inspector Coman Mihaela prezinta raportul intocmit de catre Oficiul Resurse umane. 
Consilier local Iorga Gabriela prezinta pentru 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 15 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.128/2019. 
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11) Al saptelea proiect de hotarare se refera la retragerea dreptului de folosinta gratuita 

asupra  terenului in suprafata de 1.577 m.p., situat in orasul Valenii de Munte, str.Alexandru 

Donici, f.n., numar cadastral 24273,  transmis Agentiei Nationale pentru  Locuinte conform  

hotararii nr.113/28 noiembrie 2017 in vederea construirii de locuinte de serviciu. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Compartimentul cadastru si 

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

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.129/2019. 
 12) Al optulea proiect de hotarare se refera la aprobarea  demolarii construcţiei C1, cu 

numarul cadastral 23518 – C1, situata orasul Valenii de Munte, b-dul Nicolae Iorga, nr.145.  
Inspector Chiroiu Nicolae prezinta raportul intocmit de catre Serviciul urbanism. 
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului si 

urbanism, protectia mediului si turism. 
Consilier local Iorga Gabriela prezinta pentru 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  15 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.130/2019. 
13) Al noulea proiect de hotarare se refera la modificarea si completarea 

H.C.L.nr.75/25 aprilie 2019 privind 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 – 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 15 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.131/2019. 
14) Al zecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea asocierii orasului Valenii de 

Munte cu judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului public de interes local  ,,Elaborare 

studiu de fezabilitate pentru varianta de ocolire  a 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 – financiara si 

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

urbanism, protectia mediului si turism. 
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii : 
- Primar Florin Constantin : o sa initiem procedura de achizitie publica pentru a contracta 

specialisti in acest domeniu, care ulterior sa si verifice, intrucat noi nu avem specialisti la nivelul 
acesta tehnic. Sunteti de acord ? 

Toti consilierii sunt de acord. 
Alte discutii nu mai sunt. 
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Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.132/2019. 

 15) Al unsprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea asocierii orasului 

Valenii de Munte cu judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului public  de interes local 

“Reparatii strazi cu imbracaminte asfaltica in strat – strazi afectate de lucrari de extindere 

canalizare S.C.HIDRO PRAHOVA -  oras  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 – financiara si 

agricultura. 

Consilier local Toma Cornel prezinta raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului si 
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.133/2019. 
16) Al doiprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea rectificarii bugetului de 

venituri si cheltuieli al Centrului Cultural 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 – 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 15 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.134/2019. 
  16) Al treisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea rectificarii bugetului 

de venituri si cheltuieli al  Spitalului Orasenesc 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 – 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 15 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.135/2019. 
17) Al paisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea rectificarii 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 – 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 15 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.136/2019. 

18) Informarile si rapoartele de pe ordinea de zi au fost prezentate  de catre cei care le-

au intocmit.  
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 19) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari, 

diverse ». 
Discutiile au loc astfel : 
Primar Florin Constantin aduce la cunostinta consilierilor locali continutul urmatoarelor 

adrese :  
a) Adresa S.C.HIDRO PRAHOVA S.A. Sucursala Valenii de Munte, inregistrata la institutia 

noastra sub nr.14653/10.07.2019, privind cuantumul redeventei datorat orasului Valenii de Munte in 
primul semestru al anului 2019, respectiv suma de 9.569 lei. 

b) Invitatia Primariei orasului Cimislia nr.350/10.07.2019, inregistrata la institutia noastra 
sub nr.14814/11.07.2019, la sarbatorirea zilelor orasului Cimislia in perioada 26 august 2019 – 29 

august 2019.  
- Primar Florin Constantin : va rog sa imi spuneti care dintre dumneavoastra vrea sa mearga 

pentru a le comunica. 
c) Adresa inregistrata la institutia noastra sub nr.14887/12.07.2019 a proprietarilor imobilelor 

situate in Valenii de Munte, in perimetrul strazilor Nicolae Tonitza, Avram Iancu si Unirii, privind 
solutionarea, incadrarea si autorizarea lucrarilor de executare - construire bloc de apartamente – in 
conformitate cu legea. 

 
Inspector Chiroiu Nicolae prezinta cererea inregistrata la institutia noastra sub 

nr.14458/08.07.2019 privind avizarea documentatiei « Schimbare subzona functionala L+M – 

Constructii cu regim de inaltime P – P + 2E, in subzona de locuinte colective cu regim de inaltime 
maxim, P + 6E

 
+ M, pentru colective, amenajare acces si parcari, spatii verzi, imprejmuire, platforma 

depozitare deseuri, utilitati ». 
- Primar Florin Constantin : va duceti si vedeti zona  si in sedinta urmatoare ne comunicati 

punctul dumneavoastra de vedere referitor la avizarea acestei documentatii. 
 
 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  10
30

. 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Calinoiu Dragos 

 

 

 

 

 

       SECRETARUL ORASULUI, 

                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


