CONSILIUL LOCAL
AL ORASULUI
VALENII DE MUNTE

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 27 ianuarie 2017, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, cu ocazia
sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.
Sedinta a inceput la ora 1100 si este publica.
Convocarea sedintei s-a facut prin dispozitia primarului orasului Valenii de Munte nr.40/20
ianuarie 2017.
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 16 consilieri locali, sedinta fiind legal constituita.
Sunt prezenti consilierii locali : Mares Liliana, Oprea Constantin, Otelea Bogdan – Andrei,
Calinoiu Dragos, Toma Cornel, Moldoveanu Iuliana, Popescu Constantin – Gabriel, Iorga Gabriela,
Oprea Daniel, Savulescu Eugen, Raiciu Liliana – Sanda, Faciu Ioana, Niculae Nicoleta, Costovici
Marian, Piscan Ion – Daniel si Gajman Doru.
Lipseste consilierul local : Chivaran Gabriel.
La sedinta ordinara de Consiliu Local mai participa si cetateni ai orasului Valenii de Munte
invitati de catre primarul orasului Valenii de Munte.
2) Presedinte de sedinta pentru luna ianuarie este d-na consilier local Iorga Gabriela.
Din acest moment participa la sedinta d-nul consilier local Chivaran Gabriel, numarul
consilierilor locali prezenti la sedinta crescand la 17.
3) Presedintele de sedinta Iorga Gabriela – supune la vot deschis procesul – verbal incheiat
cu ocazia sedintei de indata, a Consiliului Local al orasului Valenii de Munte din data de 6 ianuarie
2017, intreband daca sunt modificari/completari de facut.
Acestea nu sunt.
Procesul verbal de sedinta este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru ».
4) Apoi presedintele de sedinta supune la vot deschis proiectul ordinii de zi, intreband daca
sunt si alte probleme urgente sau completari/modificari de facut.
Primar Florin Constantin : doresc sa suplimentez ordinea de zi cu inca un proiect de
hotarare, respectiv proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului de pasunat pentru
pasunile proprietatea publica/privata a orasului Valenii de Munte.
Presedintele de sedinta Iorga Gabriela supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi
cu proiectul de hotarare mentionat mai sus de catre primarul orasului Valenii de Munte Florin
Constantin.
Toti cei 17 consilieri locali prezenti la sedinta sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi.
Presedintele de sedinta Iorga Gabriela propune ca proiectul de hotarare sa fie introdus pe
ordinea de zi la punctul a).
Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru ».
Ordinea de zi este urmatoarea :
a) proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de pasunat pentru pasunile
proprietatea publica/privata a orasului Valenii de Munte;
b) proiect de hotarare privind aprobarea Programului de activitate pentru CULTURA – pe
anul 2017;
c) proiect de hotarare privind aprobarea Programului de activitate pe linie de protectie civila,
pe anul 2017;
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d) proiect de hotarare privind aprobarea Programului de gospodarire si infrumusetare al
orasului Valenii de Munte, pe anul 2017;
e) proiect de hotarare privind aprobarea Programului de dezvoltare economica, sociala si de
mediu al orasului Valenii de Munte, pe anul 2017 ;
f) proiect de hotarare privind aprobarea planului de ordine si siguranta publica al Politiei
Locale a orasului Valenii de Munte, pe anul 2017 ;
g) proiect de hotarare pentru modificarea hotararii nr.56/29 iulie 2016 privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant
preuniversitar din orasul Valenii de Munte ;
h) proiect de hotarare privind aprobarea modificării „Inventarului bunurilor care apartin
domeniul public al oraşului Vălenii de Munte”;
i) proiect de hotarare privind completarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local
nr.96/25 noiembrie 2016 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale si a taxelor locale speciale in
anul fiscal 2017 ;
j) informare privind modul de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate de Consiliul
Local al orasului Valenii de Munte, in perioada 01 iulie 2016 – 31 decembrie 2016 – prezinta sef
birou Savulescu Mariana;
k) Informare privind solutionarea petitiilor depuse la Primaria orasului Valenii de Munte, in
perioada 01 iulie 2016 – 31 decembrie 2016 - prezinta inspector Alexe Catalina;
l) raportul privind activitatea desfasurata in anul 2016 de catre Politia locala a orasului
Valenii de Munte, – prezinta sef serviciu – Petcu Vasile;
m) raport privind activitatea desfasurata de catre Centrul Cultural al orasului Valenii de
Munte 01 iulie – 31 decembrie 2016, prezinta manager Ene Florina;
n) raport privind activitatea desfasurata de catre dispensarul medical scolar – pe semestrul II
al anului 2016 - prezinta dr.Constantinescu Anda;
o) raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali, pe semestrul II al anului 2016
– prezinta inspector Porcica Dumitru ;
p) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.
5) Primul proiect de hotarare se refera la aprobarea Regulamentului de pasunat
pentru pasunile proprietatea publica/privata a orasului Valenii de Munte;
Sef birou Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre biroul administratie publica.
Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei pentru activități economicofinanciare și agricultură.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.2/2017.
6) Al doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea Programului de activitate
pentru CULTURA – pe anul 2017.
Manager Ene Florina prezinta raportul Centrului Cultural.
Consilier local Mares Liliana prezinta raportul comisiei pentru activitati social – culturale,
culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copiii, tineret si sport.
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.3/2017.
7) Al treilea proiect de hotarare se refera la aprobarea Programului de activitate pe
linie de protectie civila, pe anul 2017.
Inspector Pisau Ion prezinta raportul Compartimentului Protectie Civila.
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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 si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea nr.
4/2016.
8 ) Al patrulea proiect de hotarare se refera la aprobarea Programului de gospodarire
si infrumusetare al orasului Valenii de Munte, pe anul 2017.
Viceprimar Mares Liliana prezinta raportul intocmit.
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 si aprobat cu 17 voturi « pentru » adoptandu-se hotararea
nr.5/2016.
9) Al cincilea proiect de hotarare se refera aprobarea Programului de dezvoltare
economica, sociala si de mediu a orasului Valenii de Munte, pe anul 2017.
Inspector Oproiu Liviu prezinta raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul
Urbanism.
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului si
urbanism, protectia mediului si turism.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei pentru activitati economico –
financiare si agricultura .
Consilier local Mares Liliana prezinta raportul comisiei pentru activitati social culturale,
culte si invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport.
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.6/2017.
10) Al saselea proiect de hotarare se refera la aprobarea planului de ordine si
siguranta publica al Politiei Locale a orasului Valenii de Munte, pe anul 2017.
Sef serviciu Petcu Vasile prezinta raportul Serviciului Politiei locale Valenii de Munte.
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.7/2017.
11) Al saptelea proiect de hotarare se refera la modificarea hotararii nr.56/29 iulie
2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de administratie ale
unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Valenii de Munte .
Sef birou Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Biroul administratie publica
locala.
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.
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Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.8/2017.
12) Al optulea proiect de hotarare se refera la aprobarea modificării „Inventarului
bunurilor care apartin domeniul public al oraşului Vălenii de Munte”.
Inspector State Cristian prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget - finanţe,
impozite şi taxe locale si Compartimentul cadastru si agricultura.
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 :
- Consilier local Chivaran Gabriel : care este terenul acesta ?
- Inspector State Cristian : platforma din gara.
Alte discutii nu mai sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.9/2017
13) Al noualea proiect de hotarare se refera la completarea Anexei nr.2 la Hotararea
Consiliului Local nr.96/25 noiembrie 2016 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale si a
taxelor locale speciale in anul fiscal 2017.
Șef Serviciu Nitu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget finanțe, impozite
și taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin raportul comisiei pentru activitati 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.10/2017.
13) La urmatorul punct de pe ordinea de zi, privind informarile si rapoartele indicate
la pct.4, lit.l) –r), din acest proces verbal precizez ca acestea nu au mai fost citite intrucat au
fost comunicate odata cu celelalte materiale de sedinta.
Discutii nu sunt privind informarile si rapoartele indicate la pct.4 lit.l) – r) din proiectul
ordinii de zi nu mai sunt.
Materiale indicate pct.4 lit.a) – p) se anexeaza la celelalte documente ce vor compune
dosarul special de sedinta.
14) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari,
diverse ».
Discutii :
- Sef birou I.T.L. aduce la cunostinta consilierilor locali cererea d-lui Matei Ion, inregistrata
la institutia noastra sub nr.561/17.01.2017, prin care solicita reducerea chiriei pentru terenul
inchiriat.
Taxa pentru terenul inchiriat se stabileste in conditii similare impozitului pe teren.
- Primar Florin Constantin : trebuie documentat sa vedem daca putem sa gasim o solutie
pentru rezolvarea acestei situatii.
- Inspector urbanism Chiroiu Nicolae supune atentiei solicitarile d-nei Miclea Elena si ale
d-lui Pusacu Ion privind eliberarea unui aviz prealabil privind schimbarea de destinatie a
unor terenuri din zona de locuinte si functiuni complementare in zona mixta institutii si
servicii si locuinte. Zona studiata se afla pe str.Stefan cel Mare nr.35 – 37, in apropierea
intersectiei cu str.Petru Rares.
Toti cei 17 consilieri locali isi dau avizul de principiu pentru efectuarea P.U.Z.
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Primar Florin Constantin : vreau sa le multumesc invitatilor. Nu stiu daca toata lumea a
primit lista cu investitiile.Noi am dori ca pana la sfarsitul lunii februarie sa studiati lista si sa
veniti cu propuneri. La intocmirea listei am tinut cont de bugetul anului trecut. Trebuie sa le
luam pe prioritati. Am mers pe principiul de a ingropa tevile, cablurile, de exemplu in partea
de nord a orasului, si apoi sa facem trotuarele. In partea de nord avem doua proiecte mari in
valoare de 3,5 miliarde lei. De la politie pana la Tymbark se ingroapa intai cablurile, se vor
executa trotuarele si vom face si piste pentru biciclete. Vrem sa terminam cu ce e ingropat si
apoi sa turnam asfaltul.
Avem urmatoarele lucrari si proiecte :
- reabilitare imobil Colegiul National « Nicolae Iorga » - 30 miliarde ; dupa aprobarea
bugetului scoatem la licitatie ;
- proiect pentru promovarea turismului ;
- proiect studiu de fezabilitate privind reabilitare blocuri, expertize, audit energetic ;
- proiect studiu de fezabilitate pentru programul « Casa verde » ;
- achizitionare masina pentru politia locala ;
- reabilitare acoperis Scoala de misionare ;
- extindere baza sportiva Sala de sport –« Stelian Manolescu » ;
- proiect parc cu panouri fotovoltaice – fosta rampa de gunoi ;
- parcare si imprejmuire la cresa si retele tehnico – edilitare cladire cresa si 4 miliarde
pentru dotari cresa ;
- cofinantare extindere retele gaze pe strazile : Miristei, Mioritei, Zorelelor, Eaubonne.
- modernizare iluminat public bld.Nicolae Iorga si str.Stefan cel Mare ;
- la P.U.G. un rest de plata ;
- proiect R.T.L. blocuri A.N.L. ;
- proiect construire locuinte pentru specialisti pe str.Al.Donici ;
- canalizare menajera pe strazile : Ecaterina Varga, Avram Iancu, Aleea Lacului, Anton
Pann, Petre Liciu, Traistari, Nicolae Iorga, Miristei ;
- proiect canalizare menajera Rizanesti, Valea Gardului , fdt.Tineretului, Luceafarului,
bld.Nicolae Iorga (intrare in oras, partea sranga) ;
- reabilitare trotuare oras Valenii de Munte ;
- amenajare intrare partea de nord a orasului ;
- pod peste paraul Tarsica ;
- reparatii capitale pe strazile din orasul Valenii de Munte ;
- proiect sistematizare, fluidizare trafic in zona garii ;
- proiect modernizare trotuare bld.Nicolae Iorga - intrare in oras, pe stanga, partea de sud.
a orasului ;
- achizitie teren - extindere cimitir ;
- proiect supraveghere video stradala ;
- constructie anexa gradinita Valea Gardului si retele tehnico edilitare ;
- extindere cu 10 Sali de clasa scoala gimnaziala « ing.Gheorghe Panculescu » ;
- amenajare loc de joaca pentru copii gradinita nr.1 Valenii de Munte ;
- modernizare atelier gastronomie – la Liceul tehnologic agromontan « Romeo
Constantinescu » ;
- inlocuire sistem invelitoare la gradinita nr.1 ;
- proiect retele tehnico – edilitare – anexa la gradinita nr.3 – Valea Gardului ;
- proiect amenajare loc de joaca pentru copii – gradinita nr.1 ;
- centrala termica gradinita nr.4 ;
- proiect extindere Scoala Gimnaziala « ing.Gheorghe Panculescu » ;
- extindere cladire fizioterapie – Spitalul orasenesc Valenii de Munte ;
- reabilitare cladire ambulatoriu - Spitalul orasenesc Valenii de Munte ;
- extindere laborator - Spitalul orasenesc Valenii de Munte ;
- reparatii capitale cladire ambulanta - Spitalul orasenesc Valenii de Munte ;
- extindere cladire pediatrie - Spitalul orasenesc Valenii de Munte ;
- proiect extindere cladire pediatrie - Spitalul orasenesc Valenii de Munte ;
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Primar Florin Constantin : conform programului Uniunii Europene trebuie sa scada
cantitatea gunoiului menajer . Noi astazi ducem in rampa 3.700 tone gunoi menajer.Cine
scade cu 10% pe an din cantitate nu plateste taxa de 80 lei/tona, iar din luna iunie este de
120 lei/tona. Daca nu incercam sa diminuam cantitatea de gunoi menajer va creste tariful
la gunoi. Trebuie sa ne gandim la o solutie pentru ca populatia sa selecteze gunoiul
pentru a nu majora tariful. M-am gandit sa infiintam centre de colectare mobile care sa
elibereze tichete, iar cand omul se duce sa plateasca factura de gunoi va prezenta tichetul
si va fi scazut din factura contravaloarea acestuia. In scoli si gradinite trebuie colectat
gunoiul selectiv. Referitor la proiectul privind iluminatul public in partea de nord a
orasului si bld.Nicolae Iorga vom merge la mediu pentru a primi aviz pentru taierea
castanilor batrani.
- Consilier local Popescu Constantin : se avansase ideea ca vom taia toti castani ;
- Consilier judetean Ilie Mihai - Viorel : ingroparea cablurilor ar insemna taierea castanilor.
Sub trotuare avem ingropate retelele de gaze, apa si canalizare.Singura varianta ramane
spatiul verde. La castanii tineri groapa este de 80 cm ; in momentul montarii retelelor pe
acestia nu-i v-a afecta. Cand vor fi scosi castanii batrani se va distruge reteaua. Aceasta este
problema.
- Consilier local Gajman Doru : castanii sunt in istoria orasului Valenii de Munte, trebuie
gasita o solutie ; cetatenii vor fi greu de convins.
- Consilier local Oprea Constantin : castanii vechi tot vor disparea.
- Consilier local Oprea Daniel : orice proiect de dezvoltare impune si sacrificii. Parerea mea
este ca nu trebuie stopat proiectul.
- Cetatean Popa Viorica : noi locuitorii din partea de nord a orasului am salutat ideea de
plantare a noilor castani. Cei vechi in mare majoritate trebuiesc scosi.
- Primar Florin Constantin : omul trebuie sa cunoasca ce-i pui in loc, respectiv canapele,
lampile de iluminat.
Sunt foarte multe cereri pentru construirea locuintelor de catre tineri. Legea nr.15/2003
prevede acordarea de teren cu titlu gratuit in vederea construirii de locuinte pentru tinerii
pana in 35 de ani in anumite conditii. Intrebarea este daca demaram proiectul privind
acordarea de terenuri tinerilor cu varsta de pana la 35 ani in vederea construirii de locuinte.
Considerati ca este bine sa le vindem terenurile persoanelor care le-au concesionat ? Mie mi
s-ar parea corect ca omul sa poata fi stapan pe teren.
- Consilier local Costovici Marian : sa identificam cazurile izolate si apoi sa demaram
proiectul.
- Primar Florin Constantin : se va face evaluarea si apoi vom vedea. Este legal sa blocam
rotile.
- Consilier local Piscan Ion Daniel : gasim o solutie pentru strada Stejarului ?
- Profesor Bocioaca Ion : il rugasem pe d-nul Mihai Ciobanu sa dea doua explicatii in ziar
cu privire la neaducerea la starea intiala a strazilor dupa efectuarea lucrarilor de
canalizare. Faceti o intalnire cu cei din partea de nord a orasului referitor la proiectul de
iluminat.Castanii au fost pusi in anul 1934 de catre primarul Miulescu ca urmare a
castigarii alegerilor la vremea respectiva. La Scoala de misionare portile sunt din anul
1965. Sa facem alte porti.
- Primar Florin Constantin : trebuie sa facem si tot gardul, dar ne trebuie avizul Cultelor.
- Profesor Bocioaca Ion : in fiecare vineri seara, televiziunea Valea Prahovei avea o ora
dedicata Valeniului. Se poate face din nou acest lucru ?
- Primar Florin Constantin : facem prevedere bugetara pentru televiziune ?
Toti cei 17 consilieri locali prezenti sunt de acord cu acest lucru.
- Cetaten Chiroiu Mihai : cade zidul de la Scoala de Misionare, cel dinspre D.N. La
cutremurul din anul 1977 au murit doi oameni. Trebuie reabilitat si zidul de la Scoala de
baieti. Podul are o vechime de 120 ani. Sa gasim o modalitate de reabilitare si
conservare.
- Primar Florin Constantin : daca ne dau banii pe Ordonanta 28 vom face aceste lucrari
Insa podul ce traverseaza raul Teleajen este prioritar intrucat este deteriorat.
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SC HIDRO S.A. a pierdut procesul cu S.C.CAST. S.R.L.
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 1330.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Iorga Gabriela

SECRETARUL ORASULUI,
Onoiu Elena - Adina
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