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CONSILIUL LOCAL 
    AL ORAȘULUI 
VĂLENII DE MUNTE 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi 25.09.2020, la sediul Centrului Cultural “Nicolae Iorga” al orașului 
Vălenii de Munte, cu ocazia ședintei extraordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de 
Munte. 

Ședinta a început la ora 0900 și este publică. 
 Convocarea sedinței s-a făcut prin dispoziția primarului orașului Vălenii de Munte 
nr.482/22 septembrie 2020. 
 Inițiatorul proiectului ordinii de zi este primarul orașului Vălenii de Munte – Florin 
Constantin. 
 1) Secretarul orașului Vălenii de Munte, Onoiu Elena – Adina, face prezența consilierilor 
locali, constatând că sunt prezenți 15 consilieri locali, ședința fiind  legal constituită. 
 Sunt prezenți consilierii locali : Oprea Constantin, Piscan Ion - Daniel, Mareș Liliana, 
Toma Cornel, Andreescu Dumitru, Costovici Marian, Moldoveanu Iuliana, Săvulescu Eugen, 
Raiciu Liliana-Sanda, Călinoiu Dragoș, Oprea Daniel, Oțelea Bogdan-Andrei, Pușcașu 
Gheorghe-Adrian, Iorga Gabriela și Niculae Nicoleta.  
 Lipsesc consilierii locali Gâjman Doru și Popescu Constantin – Gabriel. 
 2) Președinte de ședință pentru luna septembrie este domnul consilier local Săvulescu 
Eugen. 

3) Președintele de ședința Săvulescu Eugen supune la vot deschis procesul - verbal 
încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 
28 august 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 următoarea : 
a) proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la hotărârea nr.96/28.08.2020 

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și normativului de personal  ale Spitalului 
orăşenesc Vălenii de Munte (comisia nr.4); 

b) proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte 
pentru rectificarea Cărții funciare nr.22976 a orașului Vălenii de Munte (comisia nr.2 și comisia 
nr.4); 

c) proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii « Extindere 
sistem de distribuţie gaze naturale pe str. Doctor Davila » (comisia nr.1); 

d) proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii « Extindere 
sistem de distribuţie gaze naturale pe str. I.L.Caragiale » (comisia nr.1); 

e) proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii cofinanțării obiectivului de 
investitii « Extindere sistem de distribuție gaze naturale pe str. Pajiștei » (comisia nr.1); 

f) proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren, ce aparține domeniului privat 
al orașului Vălenii de Munte, cu numărul cadastral 25040, CF 25040 situat în oraşul Vălenii de 
Munte, fundătura Alexandru Vlahuță, nr.f.n. (comisia nr.1); 

g) proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren, ce aparține domeniului privat 
al orașului Vălenii de Munte, cu numărul cadastral 25041, CF 25041 situat în oraşul Vălenii de 
Munte, fundătura Alexandru Vlahuță, nr.f.n. (comisia nr.1); 

h) proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren, ce aparține domeniului privat 
al orașului Vălenii de Munte, cu numărul cadastral 25042, CF 25042 situat în oraşul Vălenii de 
Munte, fundătura Alexandru Vlahuță, nr.f.n. (comisia nr.1); 



 2

i) proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren, ce aparține domeniului privat 
al orașului Vălenii de Munte, cu numărul cadastral 25045, CF 25045 situat în oraşul Vălenii de 
Munte, fundătura Alexandru Vlahuță, nr.f.n. (comisia nr.1); 

j) proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren, ce aparține domeniului privat 
al orașului Vălenii de Munte, cu numărul cadastral 25051, CF 25051 situat în oraşul Vălenii de 
Munte, fundătura Alexandru Vlahuță, nr.f.n. (comisia nr.1); 

k) proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 
Vălenii de Munte, pe anul  2020 și estimări pe anii 2021 - 2023 (comisia nr.1); 

l) întrebări, răspunsuri, interpelări, diverse. 
 
5) Primul proiect de hotărâre se referă la modificarea Anexei nr.2 la hotărârea 

nr.96/28.08.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și normativului de 
personal  ale Spitalului orăşenesc Vălenii de Munte. 

Referant resurse umane Cursaru Maria Otilia prezintă raportul întocmit de către Oficiul 
Resurse Umane. 

Din acest moment participă la ședința Consiliului Local și consilierul local Gâjman Doru, 
numărul consilierilor locali prezenți la ședință crescând la 16. 

Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 
juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 

Secretarul general al orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, 
ce este favorabil. 

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

nr.104/2020. 
 
6) Al doilea proiect de hotărâre se referă la acordul Consiliului Local al orașului 

Vălenii de Munte pentru rectificarea Cărții funciare nr.22976 a orașului Vălenii de Munte. 
Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 

impozite și taxe locale. 
Consilier local Toma Cornel prezintă raportul comisiei pentru amenajrea teritoriului și 

urbanism, protecţia mediului și turism. 
Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 

juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 
Secretarul general al orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, 

ce este favorabil. 
Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.105/2020. 
 
7) Al treilea proiect de hotărâre se referă la aprobarea cofinanţării obiectivului de 

investiţii « Extindere sistem de distribuţie gaze naturale pe str. Doctor Davila ».  
Inspector urbanism Oproiu Liviu prezintă raportul întocmit de către Serviciul urbanism. 
Din acest moment participă la ședința Consiliului Local și consilierul local Popescu 

Constantin-Gabriel, numărul consilierilor locali prezenți la ședință crescând la 17. 
Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 

agricultură.  
Secretarul general al orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, 

ce este favorabil. 
Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.106/2020. 
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8) Al patrulea proiect de hotărâre se referă la aprobarea cofinanţării obiectivului de 
investiţii « Extindere sistem de distribuţie gaze naturale pe str. I.L.Caragiale ».   

Inspector urbanism Oproiu Liviu prezintă raportul întocmit de către Serviciul urbanism. 
Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 

agricultură.  
Secretarul general al orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, 

ce este favorabil. 
Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.107/2020. 
 
9) Al cincilea proiect de hotărâre se referă la aprobarea majorării valorii 

cofinanțării obiectivului de investitii « Extindere sistem de distribuție gaze naturale pe str. 
Pajiștei ». 

Inspector urbanism Oproiu Liviu prezintă raportul întocmit de către Serviciul urbanism. 
Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 

agricultură.  
Secretarul general al orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, 

ce este favorabil. 
Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.108/2020. 
 
10) Al șaselea proiect de hotărâre se referă la aprobarea vânzării unui teren, ce 

aparține domeniului privat al orașului Vălenii de Munte, cu numărul cadastral 25040, CF 
25040 situat în oraşul Vălenii de Munte, fundătura Alexandru Vlahuță, nr.f.n.  

Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 
impozite și taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 
agricultură.  

Secretarul general al orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, 
ce este favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.109/2020. 
 
11) Al șaptelea proiect de hotărâre se referă la aprobarea vânzării unui teren, ce 

aparține domeniului privat al orașului Vălenii de Munte, cu numărul cadastral 25041, CF 
25041 situat în oraşul Vălenii de Munte, fundătura Alexandru Vlahuță, nr.f.n.  

Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 
impozite și taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 
agricultură.  

Secretarul general al orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, 
ce este favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.110/2020. 
 
12) Al optulea proiect de hotărâre se referă aprobarea vânzării unui teren, ce 

aparține domeniului privat al orașului Vălenii de Munte, cu numărul cadastral 25042, CF 
25042 situat în oraşul Vălenii de Munte, fundătura Alexandru Vlahuță, nr.f.n. 

Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 
impozite și taxe locale. 
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Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 
agricultură.  

Secretarul general al orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, 
ce este favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.111/2020. 
 
13) Al nouălea proiect de hotărâre se referă la aprobarea vânzării unui teren, ce 

aparține domeniului privat al orașului Vălenii de Munte, cu numărul cadastral 25045, CF 
25045 situat în oraşul Vălenii de Munte, fundătura Alexandru Vlahuță, nr.f.n. 

Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 
impozite și taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 
agricultură.  

Secretarul general al orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, 
ce este favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.112/2020. 
 

14) Al zecelea proiect de hotărâre se referă la aprobarea vânzării unui teren, ce 
aparține domeniului privat al orașului Vălenii de Munte, cu numărul cadastral 25051, CF 
25051 situat în oraşul Vălenii de Munte, fundătura Alexandru Vlahuță, nr.f.n.  

Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 
impozite și taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 
agricultură.  

Secretarul general al orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, 
ce este favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.113/2020. 
 
15) Al unsprezecelea proiect de hotărâre se referă la rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al orașului Vălenii de Munte, pe anul  2020 și estimări pe anii 2021 – 
2023. 

Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 
impozite și taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 
agricultură.  

Secretarul general al orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, 
ce este favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.114/2020. 
 
16)  Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Întrebări, răspunsuri, 

interpelări, diverse ». 
Discuțiile au loc astfel : 
Secretarul general al orașului Vălenii de Munte aduce la cunoștință consilierilor locali că 

a fost întocmit raportul de evaluare pentru imobilul format din teren și construcții – ATELIER 
CONSTRUCȚII METALICE FĂGET – LOT 2 din care rezultă faptul că valoarea de piață a 
proprietății este în sumă de 664.000 euro. 
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Primar Florin Constantin: având în vedere valoarea stabilită prin raport, sunteți de acord 
cu întocmirea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării acestui imobil? 

Toți cei 17 consilieri locali prezenți la ședință au fost de acord cu întocmirea proiectului 
de hotărâre privind aprobarea vânzării ATELIERULUI CONSTRUCȚII METALICE FĂGET – 
LOT 2. 

Alte discuții nu mai sunt. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal de ședință, la care se anexează 
toate materialele discutate, ce fac parte integrantă din dosarul special al acestei ședințe 
extraordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte. 
 

Ședința s-a terminat la ora 0930. 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Săvulescu Eugen 

 
 
 
 

       SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


