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CONSILIUL LOCAL 

AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

 
Incheiat astazi 27 martie 2020, la sediul Centrului Cultural « Nicolae Iorga » din 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.192/20.03.2020. Desi consilierii locali au fost convocati initial la sala de sedinte a Primariei, in 
preziua sedintei acestia au fost anuntati telefonic de faptul ca sedinta se va tine la sediul Centrului 
Cultural « Nicolae Iorga » din Valenii de Munte, din motive obiective, intrucat sala mare a 
Centrului Cultural asigura un spatiu suficient de mare astfel incat persoanele prezente pot sta la o 

distanta apreciabila unele de altele, in contextul actual al pandemiei de coronavirus. 
 Initiatorul proiectului ordinii de zi este primarul orasului Valenii de Munte – Florin 
Constantin. 
 1) Inlocuitorul secretarului general al orasului Valenii de Munte, Miroiu Ileana – Lelia – 
face prezenta consilierilor locali, constatand ca sunt prezenti 17 consilierii locali, sedinta fiind  
legal constituita. 
 Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Piscan Ion – Daniel, Popescu Constantin 
– Gabriel, Iorga Gabriela, Mares Liliana, Toma Cornel, Moldoveanu Iuliana, Savulescu Eugen, 
Raiciu Liliana, Calinoiu Dragos, Oprea Daniel, Otelea Bogdan – Andrei, Gajman Doru, Costovici 
Marian, Andreescu Dumitru, Puscasu Gheorghe – Adrian si Niculae Nicoleta.  

 2) Presedinte de sedinta pentru luna martie este d-nul consilier local Oprea Daniel. 
3) Președintele de ședința Oprea Daniel supune la vot deschis procesul – verbal încheiat cu 

ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 28 februarie 
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) Președintele de ședință Oprea Daniel supune la vot proiectul ordinii de zi este supus la 
vot si aprobat cu 17 voturi «  pentru ». 

 

Ordinea de zi este urmatoarea : 
a) proiect de hotarare privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna aprilie 2020 

(comisia nr.4); 
b) proiect de hotarare privind aprobarea schimbului unor locuinte atribuite  unor chiriasi cu 

alte locuinte vacante de aceeasi categorie (comisia nr.3); 
c) proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului chiriei pentru apartamentul nr.6 din 

blocul AC2, situat in orasul Valenii de Munte, bld.Nicolae Iorga, nr.83A si pentru apartamentul 
nr.7 din blocul B20, situat in orasul Valenii de Munte, str. Barbu  Stefanescu Delavrancea, nr.1 
(comisia nr.1); 

d) proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului – teren cu 
construcţii, ce aparţine domeniului public al oraşului Vălenii de Munte, situat în Bulevardul 

Nicolae Iorga, nr.10A, cu numărul cadastral 23003 (comisia nr.2 si comisia nr.4); 
e) proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita catre Inspectoratul Judetean de 

Politie Prahova, a unui spatiu ce apartine domeniului public al orasului Valenii de Munte (comisia 
nr.4); 
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f) proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
cimitirului din orasul VALENII DE MUNTE (comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3 si comisia 
nr.4) ; 
 g) proiect de hotarare privind aprobarea tarifului de sortare a deseurilor reciclabile in 
Depozitul Ecologic din Valenii de Munte (comisia nr.1); 

h) proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr.1 la hotărârea nr.75/31 august 2017 
privind darea în administrare a bunurilor imobile apartinand domeniului public de interes local, in 
care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza orasului 
Valenii de Munte, catre institutiile de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica  
din orasul Valenii de Munte (comisia nr.1) ; 

i) proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil, ce 
apartine domeniului public al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 20469 – C7, situat in 
orasul Valenii de Munte, str. Brazilor, nr.13 (comisia nr.1 si comisia nr.4); 
 j) proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului revizuit 2019 de organizare si 
functionare a serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Prahova (comisia nr.1, 
comisia nr.2, comisia nr.3 si comisia nr.4); 
 k) proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de colectare a 
deseurilor si imputernicirea primarului orasului Valenii de Munte sa semneze in numele si pe 
seama orasului Valenii de Munte actul aditional nr.2 la contractul de delegare prin concesiune a 
gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zonele  3- Draganesti, 4-

Urlati si 5-Valenii de Munte (comisia nr.1). 
l ) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 
 

5) Primul proiect de hotarare se refera la numirea Presedintelui de sedinta pentru luna 

martie 2020. 

Director executiv D.A.S. Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Serviciul 
administratie publica locala. 

Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice 
si de disciplina, munca si protectie sociala. 

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

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

nr.43/2020. 
6) Al doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea schimbului unor locuinte 

atribuite unor chiriasi. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 

impozite si taxe locale. 
Consilier local Mares Liliana prezinta raportul comisiei pentru activitati social – culturale, 

culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport ; 
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

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

nr.44/2020. 

7) Al treilea proiect de hotarare se refera la stabilirea cuantumului chiriei pentru 

apartamentul nr.6 din blocul AC2, situat in orasul Valenii de Munte, bld.Nicolae Iorga, 

nr.83A si apartamentul nr.7 din blocul B20, situat in orasul Valenii de Munte, str. Barbu 

Stefanescu Delavrancea, nr.1. 
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.  
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Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

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

nr.45/2020. 

8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la aprobarea dezlipirii în două  loturi a 

imobilului – teren cu construcţii, ce aparţine domeniului public al oraşului Vălenii de Munte, 

situat în Bulevardul Nicolae Iorga, nr.10A, cu numărul cadastral 23003. 
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 Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice 

si de disciplina, munca si protectie sociala. 
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

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

nr.46/2020. 

9 ) Al cincilea proiect de hotarare se refera la atribuirea in folosinta gratuita catre 

Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, a unui spatiu ce apartine domeniului public al 

orasului Valenii de Munte. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 

impozite si taxe locale. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice 

si de disciplina, munca si protectie sociala. 
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia 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. 

47/2020. 

10) Al saselea proiect de hotarare se refera la aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a cimitirului din orasul VALENII DE MUNTE. 
Viceprimarul orasului Mares Liliana prezinta raportul intocmit. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei pentru activitati economico-

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

urbanism, protectia mediului si turism. 
Consilier local Mares Liliana prezinta raportul comisiei pentru activitati social - culturale, 

culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport. 
Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice 

si de disciplina, munca si protectie sociala..  
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

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

nr.48/2020. 

11) Al saptelea proiect de hotarare se refera la aprobarea tarifului de sortare a 

deseurilor reciclabile in Depozitul Ecologic din 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 pentru activitati economico-
financiare si agricultura, cu mentiunea ca avizul comisiei este nefavorabil intrucat nota de 
fundamentare intocmita de catre Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova 
SA nu reflecta realitatea. 
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Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

Proiectul este supus la vot și respins cu 17 voturi « impotriva». 

 

12) Al optulea proiect de hotarare se refera la modificarea anexei nr.1 la hotărârea 

nr.75/31 august 2017 privind darea în administrare a bunurilor imobile apartinand 

domeniului public de interes local, in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat de pe raza orasului Valenii de Munte, catre institutiile  de invatamant 

preuniversitar de stat cu personalitate juridica din orasul 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.  
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

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

nr.49/2020. 

13) Al noualea proiect de hotarare se refera la aprobarea inchirierii prin licitatie 

publica a unui imobil, ce apartine domeniului public al orasului Valenii de Munte, cu numar 

cadastral 20469 – C7, situat in orasul Valenii de Munte, str. Brazilor, nr.13 . 
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 Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice 

si de disciplina, munca si protectie sociala. 
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

legalitate, ce este favorabil. 
Discutii nu sunt. 

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

nr.50/2020. 

14) Al zecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea Regulamentului revizuit 

2019 de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localitatilor din 

judetul Prahova. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 

impozite si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul  comisiei pentru activitati economico-

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

urbanism, protectia mediului si turism. 
Consilier local Mares liliana prezinta raportul comisiei pentru activitati social - culturale, 

culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport. 
Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice 

si de disciplina, munca si protectie sociala. 
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

legalitate, ce este favorabil. 
Discutii: 
Presedintele de sedinta Oprea Daniel: La art 88 alin.1 din Regulamentul revizuit se 

mentioneaza ca "La incheierea contractului de prestari servicii, operatorii au obligatia de a 

mentiona in contract cantitatile de deseuri ce urmeaza a fi colecatate". La paragraful 2 se 
mentioneaza ca "in cazul asociatiilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care detin in 
proprietate gospodarii individuale, contractul se incheie pentru numarul total de persoane care au 
adresa cu acelasi cod postal". 
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Auditor intern Stoica Florica: In contractele de prestari servicii incheiate intre operatorul 
unic si beneficiarii serviciului de salubrizare, sunt mentionate cantitatile de deseuri ce urmeaza a fi 
colectate, iar in cazul persoanelor fizice, facturarea se face in functie de numarul de persoane 
existente la aceeasi adresa. 

Presedintele de sedinta Oprea Daniel: La indicatorul de performanta implementarea 
instrumentului "plateste cat arunci", tinta de 10% pentru anul 2020 mi se pare mica. 

Primar Florin Constantin: La case acest principiu se poate implementa foarte usor, mai 
greu va fi cu asociatiile de proprietari. 

Presedintele de sedinta Oprea Daniel: La indicatorul de performanta "Numarul de 
reclamatii scrise justificate care au primit o solutie definitiva si irevocabila favorabila 

reclamantului", consider ca procentul de 10% este foarte mare. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.51/2020. 

15) Al unsprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea tarifelor distincte 

pentru activitatea de colectare a deseurilor si imputernicirea primarului orasului Valenii de 

Munte sa semneze in numele si pe seama orasului Valenii de Munte actul aditional nr.2 la 

contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a 

deseurilor municipale in zonele  3 - Draganesti, 4 - Urlati si 5 - 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 precizand ca este de acord cu proiectul de hotarare dar cu mentinerea tarifelor din anul 
2019. 

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

Discutii: 
Auditor intern Stoica Florica: Tarifele distincte propuse pentru anul 2020 prin actul 

aditional nr.2, sunt mai mici decat cele aplicate in anul anterior, cu exceptia tarifului pentru 
gunoiul amestecat care, intradevar, este mai mare. 

Consilier local Oprea Constantin: Daca Rosalul nu va aplica tarifele distincte si ne va 

factura cu tariful mai mare de la gunoiul amestecat?  
 Primar Florin Constantin: Adi Deseuri si Rosalul ar trebui sa asigure logistica populatiei 
pentru ca aceasta sa poata colecta si selectiv si fractie umeda si fractie uscata. De exemplu, 
ghenele de gunoi de la bloc, pentru fractia uscata, consider ca ar trebui acoperite si asigurate 
containerele aferente colectarii. 

 
Proiectul este supus la vot și respins cu 17 voturi « impotriva ». 

 

16) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari, 

diverse ». 

 
- Inspector urbanism Chiroiu Nicolae: In urma implementarii Registrului Electronic 

National al Nomenclaturii Stradale, legea instituie obligativitatea utilizarii RENNS de catre 
institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale in activitatea specifica, precum si 
obligatia acestora de a proceda la furnizarea si actualizarea datelor cu privire la nomenclatura 
stradala proprie. Cu alte cuvinte, autoritatile administratiei publice centrale si locale sunt obligate 
sa furnizeze elementele specifice nomenclaturii stradale si sa le introduca in sistemul RENNS. In 
urma verificarii nomenclatorului stradal al primariei orasului Valenii de Munte, am constatat ca 
sunt un numar de 24 strazi care au o alta denumire decat cea care exista in nomenclatorul stradal al 
Serviciului de Evidenta a Persoanelor, nomenclator care a stat la baza emiterii actelor de identitate 

ale cetatenilor. Spre exemplu in nomenclatorul Primariei avem strazile Barbu Delavrancea sau 
Nicolae Grigorescu, in timp ce in nomenclatorul Serviciului de Evidenta a Persoanelor avem 
strazile Barbu Stefanescu Delavrancea sau Pictor Nicolae Grigorescu. Avand in vedere aceste 
aspecte, se impune actualizarea nomenclatorului stradal al orasului Valenii de Munte, insa numai 
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cu privirela denumirea strazilor, nu si numere de imobil sau date tehnice ale strazilor. Pentru 
obtinerea avizului Comisiei de Atribuire de Denumiri a Judetului Prahova, este necesar avizul 
prealabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism in acest 
sens. 

- Toti consilierii locali prezenti la sedinta au fost de acord cu propunerea de mai sus. 
 
- Auditor intern Stoica Florica: Vreau sa va prezint o informare cu privire la situatia 

economico-financiara a SC Salubritate Valenii de Munte SRL la data curenta. Astfel, urmare 
incheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a 
deseurilor municipale in zonele 3 – Draganesti, 4 – Urlati si 5 – Valenii de Munte cu operatorul 

unic SC Rosal Grup SA, SC Salubritate Valenii de Munte nu mai poate desfasura aceasta 
activitate. Analizand situatia economico-financiara a societatii, precum si documentele puse la 
dispozitie de catre aceasta, se constata urmatoarele: 

- debite restante: 10.763,58 lei 
- concedii medicale: 6.580 lei 
- TVA de recuperat: 841.08 lei 
- sume ce urmeaza a fi restituite beneficiarilor de drept: 2.521,99 lei 
- disponibilitati in casa si conturi la banca si la trezoreria statului: 15.436 lei 
Tin sa precizez totodata ca mandatul dnei Cristea Gabriela expira la data de 01 iulie 2020, 

iar pentru acoperirea cheltuielilor cu salariul acesteia si pentru asigurarea cheltuielilor de 

functionare pana la acea data este necesara suma de 15.000 lei. 
De asemenea, tin sa va informez ca pe rolul instantei de judecata este in curs de solutionare 

un proces intentat de Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile impotriva SC 
Salubritate Valenii de Munte SRL prin care reclamantul solicita recuperarea sumei de 136.061,75 
lei reprezentand taxa de 80 lei/tona pentru deseurile depozitate in rampa aferenta perioadei 
ianuarie 2017-iunie 2017, la care se vor adauga dobanzi legale calculate de la scadenta fiecarei 
facturi, pana la plata efectiva a acestora. Procesul a parcurs mai multe faze, a fost castigat la 
Judecatoria Valenii de Munte si s-a pierdut la Tribunalul Prahova, iar la aceasta data se afla la 
Curtea de Apel Ploiesti. 

Rog Consiliul Local sa analizeze situatia prezentata si sa dispuna. 

- Primar Florin Constantin: Compania de Servicii Publice pentru Energii Regenerabile a 
facturat in perioada ianuarie – iunie 2017 taxa de 80 lei / tona de deseu depozitat in rampa, fara ca 
in prealabil sa incheie un act aditional cu Societatea de Salubrizare sau sa informeze Consiliul 
Local.  

- Consilier local Piscan Daniel: Care este cea mai buna solutie? 
- Auditor intern Stoica Florica: Solutia cea mai buna ar fi sa castigam procesul si sa 

inchidem societatea. 
Administratorul societatii poate monitoriza activitatea Rosalului pana ce ii expira 

mandatul. 
- Auditor intern Stoica Florica: Intr-o sedinta de consiliu viitoare, vom veni cu un proiect 

de hotarare pentru anularea debitelor restante si care nu mai pot fi incasate din diverse motive. 
 
- Primar Florin Constantin: In contextul actual al pandemiei de coronavirus, se impune 

intensificarea masurilor de prevenire a raspandirii acestuia, motiv pentru care intentionam sa 
achizitionam o masina de maturat si spalat carosabilul. Vreau sa stiu daca sunteti de acord? 

- Toti consilierii locali sunt de acord. 
 

- Primar Florin Constantin:  
- de asemenea, va aduc la cunostinta ca Adi Deseuri a solicitat ca pe toata perioada starii de 

urgenta, tariful pentru activitatea de colectare a deseurilor municipale sa fie transformat in taxa si 

sa fie suportat de catre primarii, urmand ca dupa incetarea starii de urgenta sumele sa fie 
recuperate de la beneficiarii serviciului. La persoane fizice sunt de acord, insa la persoane juridice 
nu sunt de acord deoarece acestea pot plati online, oricand, Rosalului. 
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- referitor la spatiile comerciale din piata, tot in aceasta perioada, i-am informat ca cei care 
isi suspenda activitatea pe perioada starii de urgenta vor beneficia de scutire la plata chiriei. 

- avand in vedere, de asemenea, pandemia de coronavirus precum si decretul prezidential 
nr. 195/2020 prin care autoritatile publice locale au obligatia de a lua toate masurile necesare 
pentru organizarea activitatii astfel incat sa fie evitat pe cat posibil contactul direct intre persoane, 
intentionez ca in perioada Pastelui sa acordam cateva zile libere angajatilor institutiei cu obligatia 
recuperarii acestora in lunile urmatoare. 

- Toti consilierii locali sunt de acord. 
 
- Primar Florin Constantin:  

- tot in contextul actual, am luat decizia de a achizitiona clor si alte substante dezinfectante, 
dar si materiale necesare pentru protectia salariatilor si a populatiei si in vederea dezinfectarii 
intregului domeniu public al orasului, respectiv trotuare, strazi, parcuri, spatii de joaca, aleile 
dintre blocuri,  caile de acces ale institutiilor publice; 

- de asemenea, am dispus ca personalul Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Primariei 
orasului Valenii de Munte sa asigure, la cererea persoanelor indreptatite si aici ma refer la 
persoanele in varsta singure, persoane izolate la domiciliu, persoane cu dizabilitati etc 
achizitionarea de produse de stricta necesitate constand in alimente, medicamente si produse de 
igiena; 

- la nivelul orasului nu sunt inregistrate cazuri de persoane infectate cu coronavirus, nu 

avem nici persoane in carantina, avem doar 81 de persoane izolate la domiciliu; 
 
- Consilier local Otelea Bogdan: Camera de Conturi Prahova ne-a inaintat Raportul 

intocmit in urma verificarii activitatii Parcului Industrial, insa pana la aceasta data nu a fost emisa 
si decizia. De indata ce intram in posesia acesteia, o voi aduce la cunostinta Consiliului Local. 

 
 
 

 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 1025. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Oprea Daniel 

 

 

 

 

 

      SECRETAR GENERAL, 

Onoiu Elena - Adina 


