CONSILIUL LOCAL
AL ORASULUI
VALENII DE MUNTE

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 27 iulie 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 0900 si este publica.
Convocarea sedintei s-a facut prin dispozitia primarului orasului Valenii de Munte nr.483/20
iulie 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.
Lipseste consilierul local Civaran Gabriel (absent nemotivat).
Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Oprea Daniel, Otelea Bogdan – Andrei,
Calinoiu Dragos, Toma Cornel, Popescu Constantin – Gabriel, Iorga Gabriela, Moldoveanu
Iuliana, Savulescu Eugen, Raiciu Liliana – Sanda, Faciu Ioana, Niculae Nicoleta, Costovici
Marian, Piscan Ion – Daniel, Mares Liliana, si Gajman Doru.
La sedinta Consiliului Local al orasului Valenii de Munte mai participa si d-na director al
S.C. Prahova Industrial Parc S.A. Valenii de Munte – Dulce Ana si d-na administrator al S.C.
SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L.
2) Președinte de ședinta pe luna iulie este dl. consilier local Otelea Bogdan - Andrei.
3) Președintele de ședință Otelea Bogdan - Andrei supune la vot deschis procesul – verbal
încheiat cu ocazia ședinței de indata a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 17
iulie 2017, întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.
Acestea nu sunt.
Procesul verbal de sedinta este supus la vot si aprobat cu 16 voturi « pentru ».
4) - Presedinte de sedinta Otelea Bogdan - Andrei : se propune suplimentarea ordinii de zi
cu proiectul de hotarare privind aprobarea emiterii acordului prealabil in vederea amplasarii
semafoarelor la sensul giratoriu km 111 + 385, pe terenul in suprafata de 8 m.p. proprietatea publica
a orasului Valenii de Munte, de catre LIDL ROMANIA S.C.S., pentru siguranta circulatiei.
Presedintele de sedinta Otelea Bogdan - Andrei supune la vot suplimentarea proiectului
ordinii de zi cu proiectul de hotarare mentionat mai sus.
Toti cei 16 consilieri locali prezenti la sedinta sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi.
- Presedintele de sedinta Otelea Bogdan – Andrei : propun ca proiectul de hotarare sa fie
introdus primul pe ordinea de zi.
Toti consilierii locali sunt de acord ca acest proiect sa fie introdus primul pe ordinea de zi.
Apoi proiectul ordinii de zi modificat este supus la vot si aprobat cu 16 voturi « pentru ».
Ordinea de zi este urmatoarea :
a) proiect de hotarare privind aprobarea emiterii acordului prealabil in vederea amplasarii
semafoarelor la sensul giratoriu km 111 + 385, pe terenul in suprafata de 8 m.p. proprietatea publica
a orasului Valenii de Munte, de catre catre LIDL ROMANIA S.C.S., pentru siguranta circulatiei;
b) proiect de hotarare privind acordarea – pentru anul 2017 – « Diplomei pentru cea mai
ingrijita si frumoasa gospodarie » ;
c) proiect de hotarare pentru modificarea Anexei la hotararea nr.91/27 octombrie 2016
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului si pentru celelalte servicii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local
al orasului Valenii de Munte, pentru anul 2017;
d) proiect de hotarare pentru modificarea hotararii nr.30/30 aprilie 2009 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Valenii de Munte;
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e) proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului si pentru celelalte servicii publice de
interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte ;
f) proiect de hotarare privind aprobarea participarii Oraşului Vălenii de Munte la Programul
de stimulare a innoirii Parcului auto national – programul rabla 2017;
g) proiect de hotarare privind aprobarea perioadei de desfasurare a Targului Traditional
« Sfanta Maria Mare » in anul 2017, a finantarii acestuia si a Programului artistic ;
h ) proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie
« Reabilitare, construire sarpanta, recompartimentare si amenajari interioare atelier scolar cu
destinatia Sali de clasa » Valenii de Munte »;
i) proiect de hotarare aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie « Extindere
corp cladire P + 1E, cu functiunea Scoala Gimnaziala Valenii de Munte »;
j) proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie
« Pod peste paraul Tarsica in Valenii de Munte »;
k) proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
orasului Valenii de Munte, pe anul 2017 ;
l) Informare privind modul de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate de Consiliul
Local al orasului Valenii de Munte, in perioada 01.01.2017 – 30.06.2017– prezinta sef birou A.P.L.
Savulescu Mariana ;
m) Informare privind modul de aducere la indeplinire a petitiilor depuse la Primaria orasului
Valenii de Munte, in perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 – prezinta sef birou A.P.L. Savulescu
Mariana ;
n) Raportul Compartimentului de autoritate tutelara si asistenta sociala, privind activitatea
desfasurata de asistentii personali, pe semestrul I al anului 2017 – prezinta inspector Porcica
Dumitru ;
o) Raportul de activitate al Compartimentului sanatate publica, prescolari si elevi pe
semestrul I al anului 2017 – prezinta dr.Constantinescu Anda ;
p) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse;
5) Primul proiect de hotarare se refera la aprobarea emiterii acordului prealabil in
vederea amplasarii semafoarelor la sensul giratoriu km 111 + 385, pe terenul in suprafata de
8 m.p. proprietatea publica a orasului Valenii de Munte, de catre catre LIDL ROMANIA
S.C.S., pentru siguranta circulatiei.
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 Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul Comisiei juridice şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii :
- Consilier local Oprea Constantin : n-ar trebui sa trecem si un termen de executie ?
- Primar Florin Constantin : in autorizatie se stabileste termenul de executie.
Alte discutii nu mai sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr.
55/2017.
6) Al doilea proiect de hotarare se refera la acordarea – pentru anul 2017 – « Diplomei
pentru cea mai ingrijita si frumoasa gospodarie ».
Sef birou Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Biroul 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.
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Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr.
56/2017.
7) Al treilea proiect de hotarare se refera la modificarea Anexei la hotararea nr.91/27
octombrie 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului si pentru celelalte servicii publice de interes local
aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte, pentru anul 2017.
Inspector Coman Mihaela prezinta raportul intocmit de catre compartimentul resurse umane.
Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul Comisiei juridice şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr.
57/2017.

8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la modificarea hotararii nr.30/30 aprilie
2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al
orasului Valenii de Munte.
Inspector Coman Mihaela prezinta raportul intocmit de catre compartimentul resurse umane.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiare si
agricultura.
Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul Comisiei juridice şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr.
58/2017.
9) Al cincilea proiect de hotarare se refera la stabilirea salariilor de baza pentru
functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului si pentru
celelalte servicii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului
Valenii de Munte.
Inspector Coman Mihaela prezinta raportul intocmit de catre compartimentul resurse umane.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiare si
agricultura.
Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul Comisiei juridice şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptandu-se
hotararea nr.59/2017.
10) Al saselea proiect de hotarare se refera la aprobarea participarii Oraşului Vălenii
de Munte la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national – programul rabla
2017.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante,
impozite si taxe locale.
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Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei pentru activități economicofinanciare și agricultură.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.60/2017.
11) Al saptelea proiect de hotarare se refera la aprobarea perioadei de desfasurare a
Targului Traditional « Sfanta Maria Mare » in anul 2017, 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 Mares Liliana prezinta araportul comisiei pentru activitati social culturale,
culte si 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.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.61/2017.
12) Al optulea proiect de hotarare se refera la aprobarea asigurarii cofinantarii
obiectivului de investitie « Reabilitare, construire sarpanta, recompartimentare si amenajari
interioare atelier scolar cu destinatia Sali de clasa Valenii de Munte ».
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante,
impozite si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei pentru activități economicofinanciare și agricultură.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.62/2017.
13) Al noulea proiect de hotarare se refera la aprobarea asigurarii cofinantarii
obiectivului de investitie « Extindere corp cladire P + 1E, cu functiunea Scoala Gimnaziala
Valenii de Munte ».
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante,
impozite si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei pentru activități economicofinanciare și agricultură.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.63/2017.
14) Al zecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea asigurarii cofinantarii
obiectivului de investitie « Pod peste paraul Tarsica in Valenii de Munte ».
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante,
impozite si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei pentru activități economicofinanciare și agricultură.
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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 16 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.64/2017.
15) Al unsprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea rectificarii bugetului
de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte, pe anul 2017.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante,
impozite si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei pentru activități economicofinanciare și agricultură.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.65/2017.
16) – Presedinte de sdinta Otelea Bogdan – Andrei : propun ca informarile si
rapoartele de pe ordinea de zi sa nu mai fie citite de catre cei ce le-au intocmit.
Toti consilierii locali prezenti la sedinta sunt de acord ca aceste materiale sa nu mai fie
citite.
- Presedinte de sdinta Otelea Bogdan – Andrei : daca cineva are intrebari cu privire la
aceste materiale, va rog sa le formulati acum.
Niciun consilier local nu a formulat intrebari.
17) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari,
diverse ».
a) Consilierul local Oprea Constantin desemnat de catre Consiliul Local in A.G.A a S.C.
PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. VALENII DE MUNTE, aduce la cunostinta consilierilor
locali raportul de control al Curtii de Conturi nr.2410/31.05.2017 incheiat in urma controlului
situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al unitatilor
administrativ teritoriale de catre regiile autonome de interes local si societatile comerciale cu capital
integral sau majoritar al unitatilor administrativ – teritoriale la S.C. PRAHOVA INDUSTRIAL
PARC S.A. VALENII DE MUNTE si Decizia nr.19/22.06.2017 continand masurile pe care
conducatorul entitatii trebuie sa le ia pentru inlaturarea deficientelor constatate de Curtea de
Conturi.
- Consilierul local Oprea Constantin : referitor la constatarea ca, in perioada 2014 – 2016 au
fost platite actionarului unic dividende necuvenite (aferente exercitiilor financiare 2013, 2014 si
2015) in suma de 903.056 lei avand la baza profituri nereale., am adoptat Hotararea A.G.A.
nr.12/22.06.2017 privind aprobarea distribuirii de dividende din sumele evidentiate in contul « 1068
– alte rezerve ». Prin aceasta hotarare s-a aprobat distribuirea de dividende catre actionarul unic al
Societatii Prahova Industrial Parc S.A., in suma de 903.304 lei din contul « 1068 – alte rezerve ».
Plata sumei mentionata mai sus va fi efectuata de catre Societatea Prahova Industrial Parc
S.A. numai dupa recuperarea sumei de 903.304 lei reprezentand dividende aferente anilor 2013,
2014 si 2015 acordate necuvenit actionarului unic.
- Sef serviciu buget – finante Nitu Elena : nu pot efectua plata acum. Potrivit legii se
interzice efectuarea platilor direct din venituri. Aceasta suma ar trebui prevazuta la partea de
cheltuieli, dar dupa incasarea dividendelor pentru echilibrarea bugetului de venituri si cheltuieli al
orasului.
- Consilier local Oprea Daniel : cum se va face plata acestei sume ?
- Primar Florin Constantin : avand in vedere ca nu ati gasit solutia, consider ca ar fi bine ca
saptamana viitoare trebuie sa intalneasca comisia economica a Consiliului Local al orasului Valenii
de Munte, dar si alti consilieri locali care vor sa participe. La sedinta comisiei trebuie sa fie prezenta
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si d-na Nitu Elena – sef serviciu buget – finante, impozite si taxe locale si d-na auditor – Stoica
Florica, reprezentantii S.C. Prahova Industrial Parc S.A., si auditorul cu care Parcul are contract.
Trebuie analizata foarte bine aceasta situatie, mai intrebati si decideti ce trebuie facut. Sunteti de
acord sa va intalniti ?
b) Viceprimar Mares Liliana : a fost modificata O.U.G.nr.196/2005 privind Fondul de
mediu, respectiv unitatile administrativ – teritoriale datoreaza o contributie de 50 lei/tona, in cazul
neindeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul de 25% in anul 2017 a cantitatilor de
deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale colectate prin operatorii serviciului de
salubrizare, plata facandu-se pentru diferenta dintre cantitatea corespunzatoare obiectivului anual de
diminuare si cantitatea efectiv incredintata pentru reciclare. In anul 2018 procentul este de 35% si
incepand cu anul 2019 procentul este 45%.
Problema este ca, nu a fost redusa cantitatea asa cum trebuie.
- Primar Florin Constantin : ce ati cerut Consiliului Local si acesta nu i-a dat ca sa recicleze
gunoiul ?
- Administrator Cristea Gabriela : n-am cerut nimic.
- Primar Florin Constantin : cine plateste suma la sfarsitul anului ?
- Administrator Cristea Gabriela : Consiliul Local al orasului Valenii de Munte.
- Primar Florin Constantin : nu va plati orasul aceasta suma daca nu respectati prevederile
legale. Stiti ca avem in oras o alta firma care recicleaza ?
- Administrator Cristea Gabriela : da.
- Consilier local Piscan Ion – Daniel : ati facut informare referitoare la firma respectiva catre
Consiliul Local ?
- Administrator Cristea Gabriela : toate firmele au semnat contractul cu noi, dar dau gunoiul
la cealalta firma.
- Primar Florin Constantin : daca eu scot gunoiul marti si nu-l ia nimeni, normal ca il dau la
cealalta firma.Ce obligatii aveti voi daca vine un alt operator sa ridice gunoiul de pe raza orasului
Valenii de Munte ? Din decembrie discutam acest lucru.
- Consilier local Piscan Ion – Daniel : in sedinta urmatoare sa ne informati ce demersuri
legale ati efectuat pentru ca firma respectiva sa nu ne mai concureze.
- Consilier local Gajman Doru : dumneavoastra ar trebui sa faceti sesizare la mediu.
- Consilier local Piscan Ion – Daniel :aveti logistica ?
- Administrator Cristea Gabriela : ne-ar trebui o autoutilitara, insa bugetul nu ne permite.
- Primar Florin Constantin : saptamana viitoare luam un tractor.
Referitor la reciclarea gunoiului, ne obliga legea sa dam in rampa hartia si cartonul ? Pot sa-l
dau in alta parte ?
Alte discutii privind acest subiect nu mai sunt.
c) Primar Florin Constantin : sunteti de acord sa initiem un proiect pentru a trimite copii in
tabara ? De la fiecare scoala sa trimitem 30 de copii, din care 15 copii sa fie copii fara posibilitati
financiare. Copiii trebuie sa aiba domiciliul in orasul Valenii de Munte. Consiliile de administratie
ale scolilor vor intocmi un regulament in acest sens.
Toti consilierii locali prezenti la sedinta sunt de acord cu trimiterea copiilor in tabara.
- Primar Florin Constantin : Serviciul de Stat de Arhiva din Republica Moldova prin adresa
inregistrata la institutia noastra sub nr.7404/2017, recomanda orasului Valenii de Munte semnarea
unui acord de infratire cu, comuna Valeni din raionul Cahul – Republica Moldova.
Sunteti interesati ?
Niciun consilier local nu s-a pronuntat in vreun fel cu privire la acordul de infratire cu
comuna Valeni din Republica Moldova.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina aduce la cunostinta continutul adresei
nr.4322/DP/359/05 iulie 2017 a S.C. Hidro Prahova S.A. referitoare la masurile ce se vor lua pentru
utilizatorii rau platnici si ca, va intreprinde toate masurile legale pentru recuperarea creantelor
acumulate de catre utilizatorii serviciului de alimentare cu apa din orasul Valenii de Munte.
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Apoi secretarul orasului aduce la cunostinta consilierilor locali si informarea
nr.10450/07.07.2017 a Oficiului Juridic referitoare la majorarea tarifelor la serviciile de alimentare
cu apa si canalizare pentru intreaga arie de operare a S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
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 1140.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Otelea Bogdan - Andrei

SECRETARUL ORASULUI,
Onoiu Elena - Adina
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