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CONSILIUL LOCAL 
    AL ORAȘULUI 
VĂLENII DE MUNTE 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astazi 26.06.2020, la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte, cu ocazia 
ședintei  ordinare 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.275/19 iunie 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 17 consilierii locali, ședința fiind  legal constituită. 
 Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Piscan Ion - Daniel, Popescu 
Constantin - Gabriel,  Mareș Liliana, Toma Cornel, Andreescu Dumitru, Costovici Marian, 
Moldoveanu Iuliana, Săvulescu Eugen, Raiciu Liliana, Călinoiu Dragoș, Oprea Daniel, Oțelea 
Bogdan - Andrei, Gâjman Doru, Pușcașu Gheorghe - Adrian, Iorga Gabriela și Niculae Nicoleta.  
 2) Președinte de ședință pentru luna iunie este d-nul consilier local  Popescu Constantin - 
Gabriel. 

3) Președintele de ședința Popescu Constantin – Gabriel supune la vot deschis procesul - 
verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din 
data de 29 mai 2020, 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) Apoi președintele de ședință supune la vot deschis  proiectul ordinii de zi. 

Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu 17 voturi «  pentru ». 
 
Ordinea de zi este următoarea : 
a) proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2020 

(comisia nr.4); 
b) proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren către Direcţia 

Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti (comisia nr.1 și comisia nr.4); 
 c) proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și 
radierea vehiculelor ai căror  proprietari au domiciliul, reşedinţa ori sediul pe raza orașului 
Vălenii de Munte, care nu se supun înmatriculării (comisia nr.4); 

d) proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și 
taxelor locale pentru anul 2020 (comisia nr.1); 

e) proiect de hotărâre privind aprobarea listei de acces și a listei de priorități în 
soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pentru  anul 2020 (comisia 
nr.1, comisia nr.3 și comisia nr.4); 

f) proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului oraşului Vălenii de Munte să 
semneze în numele şi pe seama oraşului Vălenii de Munte actul adiţional nr.2 la contractul de 
delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în 
zonele 3 – Drăgăneşti, 4 – Urlaţi şi 5 – Vălenii de Munte (comisia nr.1, comisia nr.2, comisia 
nr.3 și comisia nr.4); 

g) proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de 
salubrizare pe raza orașului Vălenii de Munte,  județul Prahova (comisia nr.1); 

h) proiect de hotărâre pentru modificarea contractului de mandat nr.7161/2014 prin 
încheierea unui act adiţional (comisia nr.4); 
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i) proiect de hotărâre – privind dizolvarea şi lichidarea simultană, fără numire de 
lichidator a S.C. SALUBRITATE - VĂLENII DE MUNTE S.R.L. cu sediul social în str. 
Berevoieşti, nr.8, oras Vălenii de Munte, Judeţul Prahova, înregistrată la O.R.C. Prahova sub 
nr.J29/603/2014, CUI : RO 33080936 (comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3 și comisia nr.4); 

j) proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.204/28 noiembrie 2019 privind 
aprobarea vânzării unui teren, ce aparţine domeniului privat al orașului Vălenii de Munte, cu 
numărul cadastral 24347, CF 24347 situat în oraşul Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr.40 
(comisia nr.1); 

k) proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren, ce aparţine domeniului privat 
al orașului Vălenii de Munte,  cu numărul cadastral 24189, CF 24189 situat în oraşul Vălenii de 
Munte, str. Cismari, nr.f.n. (comisia nr.1); 

l) proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului 
de funcţii pentru aparatul de specialitate  al primarului și pentru celelalte  servicii publice și 
instituţii publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al orașului Vălenii de 
Munte (comisia nr.4); 

m) proiect de hotărâre privind aprobarea completării Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat  al orasului Vălenii de Munte (comisia nr.4); 

n) proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 
« PRAHOVA INDUSTRIAL PARC » S.A Vălenii de Munte pe anul 2020 (comisia nr.1); 

o) proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Orășenesc Vălenii de Munte pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 – 2023 (comisia nr.1); 

p) întrebări, răspunsuri, interpelări, diverse. 
 
5) Primul proiect de hotărâre se referă la numirea Președintelui de ședință pentru 

luna  iulie 2020. 
Director executiv D.A.S. Săvulescu Mariana prezintă raportul întocmit de către Serviciul 

administrație publică locală. 
Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 

juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 
Secretarul 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.66/2020. 
 
6) Al doilea proiect de hotărâre se referă la aprobarea hotărârii privind darea în 

folosinţă gratuită a unui teren către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Ploieşti. 

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.  

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

Secretarul 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.67/2020. 
 
7) Al treilea proiect de hotărâre se referă aprobarea Regulamentului pentru 

înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor ai căror  proprietari au domiciliul, reşedinţa 
ori sediul pe raza orașului Vălenii de Munte, care nu se supun înmatriculării.  

Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 
impozite și taxe locale. 
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Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 
juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 

Secretarul 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.68/2020. 
 
8) Al patrulea proiect de hotărâre se referă la acordarea unor facilități fiscale la 

plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.  
Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 

impozite și taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin s-a abținut la raportul comisiei economico - financiară și 

agricultură.  
Secretarul 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 » și 1 vot « abținere » (Oprea 

Constantin), adoptându-se hotărârea nr.69/2020. 
 
9) Al cincilea proiect de hotărâre se referă la aprobarea listei de acces și a listei de 

priorități în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pentru  
anul 2020. 

Consilier local Mareș Liliana prezintă raportul de specialitate. 
Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 

agricultură.  
Consilier local Mareș Liliana prezintă raportul comisiei pentru activități social - culturale, 

culte, învățământ, sănătate și familie, protecţie copii, tineret și sport. 
Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 

juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 
Secretarul 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.70/2020. 
 
10) Al șaselea proiect de hotărâre se referă la împuternicirea primarului oraşului 

Vălenii de Munte să semneze în numele şi pe seama oraşului Vălenii de Munte actul 
adiţional nr.2 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi 
transport a deşeurilor municipale în zonele 3 – Drăgăneşti, 4 – Urlaţi şi 5 – Vălenii de 
Munte.  

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

Auditor Stoica Florica : vă supunem atenției următoarele aspecte :  
În actul adițional transmis de A.D.I. Deșeuri sunt prevăzute spre aprobare trei tipuri de 

tarife : colectare și transport gunoi municipal, colectare și transport gunoi reciclabil colectat pe 
cele 4 fracții (hârtie, sticlă, plastic și metal) și colectare și transport gunoi amestecat. Prin 
proiectul de H.C.L. se propune adoptarea primelor două tarife, drept pentru care vă rog să 
dispuneți. 

De asemenea, în actul adițional, la art.V "Tarife" a fost adăugat alineatul (2) potrivit 
căruia se specifică faptul că tariful pentru colectare și transport separat al deșeurilor municipale 
reciclabile colectate pe cele 4 fracții va fi suportat de organizațiile autorizate să implementeze 
obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în conformitate cu prevederile Legii 
nr.211/2011 privind regimul deșeurilor și a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și deșeurilor din ambalaje.  
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Totodată, se solicită și modificarea prevederilor art.11 din contractul de delegare cu 
privire la stabilirea termenelor de plată a redevenței, dar fac precizarea că aceasta nu se justifică. 

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

Consilier local Toma Cornel prezintă raportul comisiei pentru amenajrea teritoriului și 
urbanism, protecţia mediului și turism. 

Consilier local Mareș Liliana prezintă raportul comisiei pentru activități social - culturale, 
culte, învățământ, sănătate și familie, protecţie copii, tineret și sport. 

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

Secretarul 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.71/2020. 
 
11) Al șaptelea proiect de hotărâre se referă la aprobarea Regulamentului de 

aplicare a taxei speciale de salubrizare pe raza orașului Vălenii de Munte,  județul 
Prahova. 

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 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.72/2020. 
 
12) Al optulea proiect de hotărâre se referă la modificarea contractului de mandat 

nr.7161/2014 prin încheierea unui act adiţional.  
Inspector Coman Mihaela prezintă raportul întocmit de către compartimentul resurse 

umane. 
Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 

juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 
Secretarul 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.73/2020. 
 
13) Al optulea proiect de hotărâre se referă la dizolvarea şi lichidarea simultană, 

fără numire de lichidator a S.C. SALUBRITATE - VĂLENII DE MUNTE S.R.L cu sediul 
social în str. Berevoieşti, nr.8, oras Vălenii de Munte, Judeţul Prahova, înregistrată la 
O.R.C. Prahova sub nr.J29/603/2014, CUI : RO 33080936.  

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.  

Consilier local Toma Cornel prezintă raportul comisiei pentru amenajrea teritoriului și 
urbanism, protecţia mediului și turism. 

Consilier local Mareș Liliana prezintă raportul comisiei pentru activități social - culturale, 
culte, învățământ, sănătate și familie, protecţie copii, tineret și sport. 

Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 
juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 
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Secretarul 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.74/2020. 
 

14) Al nouălea proiect de hotărâre se referă la modificarea H.C.L. nr.204/28 
noiembrie 2019 privind aprobarea vânzării unui teren, ce aparţine domeniului privat al 
orașului Vălenii de Munte, cu numărul cadastral 24347, CF 24347 situat în oraşul Vălenii 
de Munte, str. George Enescu, nr.40. 

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 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.75/2020. 
 
15) Al zecelea proiect de hotărâre se referă la aprobarea vânzării unui teren, ce 

aparţine domeniului privat al orașului Vălenii de Munte,  cu numărul cadastral 24189, CF 
24189 situat în oraşul Vălenii de Munte, str. Cismari, 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 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.76/2020. 
 
 16) Al unsprezecelea proiect de hotărâre se referă la aprobarea organigramei, 

numărului de personal și a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate  al primarului 
și pentru celelalte  servicii publice și instituţii publice de interes local aflate în subordinea 
Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte.  

Inspector Coman Mihaela prezintă raportul întocmit de către compartimentul resurse 
umane. 

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

Secretarul 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.77/2020. 
 
17) Al doisprezecelea proiect de hotărâre se referă la aprobarea completării 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat  al orasului Vălenii de Munte. 
Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 

impozite și taxe locale. 
Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 

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

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

nr.78/2020. 
 
18) Al treisprezecelea proiect de hotărâre se referă la rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al S.C. « PRAHOVA INDUSTRIAL PARC » S.A Vălenii de Munte pe 
anul 2020. 

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 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.79/2020. 
 
19) Al paisprezecelea proiect de hotărâre se referă la rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc 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 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.80/2020. 
 
20)  Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Întrebări, răspunsuri, 

interpelări, diverse ». 
 
Discuțiile au loc astfel : 
a) Șef serviciu Nițu Elena aduce la cunoștință conținutul cererii domnului Haită Andrei, 

înregistrată la instituția noastră sub nr.10979/27.05.2020, cu privire la scutirea de la plata chiriei 
pe perioada vacanțelor, întrucât nu desfășoară nicio activitate. 

Șef serviciu Nițu Elena : sunteți de acord cu scutirea de la plata chiriei pe perioada 
vacanțelor ? 

Toți cei 17 consilieri sunt de acord cu scutirea de la plata chiriei pe perioada vacanțelor. 
 
b) Șef serviciu Nițu Elena prezintă cererea preotului Cercel Iulian, paroh al Parohiei 

Mănăstirea – Biserica Adormirea Maicii Domnului, înregistrată la instituția noastră sub 
nr.11320/03.06.2020, referitoare la acordarea unui sprijin financiar necesar pentru executarea 
lucrărilor de consolidare și reabilitare a bisericii parohiale. 

Șef serviciu Nițu Elena : sunteți de acord cu cererea preotului Iulian Cercel ? 
Consilier local Piscan Ion - Daniel : alte culte nu cer. 
Toți cei 17 consilieri locali au fost de acord ca în trimestrul IV să se aloce sprijin 

financiar tuturor bisericilor. 
 
c) Șef serviciu Nițu Elena prezintă cererea S.C. SAINT-GOBAIN S.R.L., înregistrată la 

instituția noastră sub nr.11412/04.06.2020, prin care societatea aduce la cunoștință că în urma 
evaluării proprietăților, din raportul de evaluare a reieșit o valoare de piață de 4,45 euro/m.p. În 
cazul în care Primăria Vălenii de Munte este în continuare interesată de achiziția terenului, să li 
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se comunice și să transmită o contraofertă în scopul inițierii discuțiilor asupra posibilei operațiuni 
de vânzare – cumpărare. 

Primar Florin Constantin : noi ar trebui să cumpărăm aproximativ 4 ha pentru cimitir, 
pentru că, în cazul cimitirelor înființate după intrarea în vigoare a Legii nr.102/2014 privind 
cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, distanța minimă admisă între zonele 
protejate și gardul care delimitează cimitirul este de 100 m. Apoi tot potrivit legii, între 
morminte și gardul cimitirului se va asigura o zonă liberă de 3 m. 

Sunteți interesați în continuare de achiziția terenului și ce preț/m.p. să ofertăm ? 
Toți cei 17 consilieri locali și-au exprimat acordul cu privire la achiziționarea terenului la 

prețul de 3 euro/m.p inclusiv T.V.A. 
 
d) Primar Florin Constantin : s-a terminat de reamenajat hala din piață, iar în urma acestei 

lucrări au mai ieșit 20 de boxe de brânză și pește. 
Referitor la vechea clădire - hala de brânză și pește, vă rog să menționați ce facem cu ea. 

O păstrăm sau o demolăm și îmbunătățim calea de acces și facem și locuri de parcare cu plată? 
Vă rog să propuneți: 
Consilier local Costovici Marian : facem parcare. 
Consilier local Săvulescu Eugen : facem parcare. 
Consilier local Gâjman Doru : o demolăm. 
Consilier local Pușcașu Gheorghe – Adrian : o dărâmăm. 
Consilier local Andreescu Dumitru : facem parcare. 
Toți cei 17 consilieri locali și-au exprimat acordul pentru demolare. 
 
e) Consilier local Andreescu Dumitru : în zona de nord a început să se tundă iarba, dar nu 

a fost luată. 
Primar Florin Constantin : a plouat și suflantele pentru materiale vegetale nu au putut fi 

folosite. 
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 ordinare a 
Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte. 
 

Ședința s-a terminat la ora 1012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Popescu Constantin - Gabriel 

 
 
 
 

       SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


