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CONSILIUL LOCAL 

    AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

 
 

PROCES – VERBAL 

 

 
Incheiat astazi 27 octombrie 2017, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, cu ocazia sedintei de 

indata a Consiliului Local al orasului Valenii de Munte. 
Sedinta a inceput la ora 15

00 si este publica. 

 Convocarea sedintei s-a facut prin dispozitia primarului orasului Valenii de Munte nr.944/20 
octombrie 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 14 consilieri locali,  sedinta fiind  legal constituita. 

 Lipsesc  consilierii locali : Faciu Ioana si Oprea Daniel (absenti motivat). 

 Sunt prezenti consilierii locali : Calinoiu Dragos, Oprea Constantin, Otelea Bogdan – Andrei, Mares 

Liliana,  Toma Cornel, Iorga Gabriela, Moldoveanu Iuliana, Popescu Constantin – Gabriel,  Savulescu 
Eugen, Raiciu Liliana – Sanda, Gajman Doru, Costovici Marian, Niculae Nicoleta si Piscan Ion – Daniel. 

 2) Președinte de ședinta  pentru luna octombrie este dna consilier local Raiciu Liliana  - Sanda. 
 3) Președintele de ședință Raiciu Liliana – Sanda supune la vot deschis procesul – verbal încheiat cu 

ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 6 octombrie 2017, 
întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  

 Acestea nu sunt. 

  Procesul verbal de sedinta este supus la vot si aprobat cu 14 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. 

Acestea nu sunt. 

Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu 14 voturi «  pentru ». 

4) Ordinea de zi este urmatoarea : 

 a) proiect de hotarare 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 2018 ; 
 b) proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr.1 si nr.2  la Hotararea nr.53/17.07.2017  privind 

aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate  al 
primarului si pentru celelalte  servicii publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea 

Consiliului Local al orasului Valenii de Munte ; 

 c) proiect de hotarare privind aprobarea participarii Oraşului Vălenii de Munte  la Programul de 

stimulare a innoirii Parcului auto national – programul rabla 2017; 

 d) proiect de hotarare privind  desemnarea reprezentantului  Consiliului Local al orasului Valenii de 
Munte in Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.) la   S.C. “PRAHOVA INDUSTRIAL PARC” S.A.  

Valenii de Munte, in care are calitatea de actionar unic; 
 e) proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriei locuintelor pentru tineri, destinate 

inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in orasul Valenii de Munte, str. Barbu  
Stefanescu Delavrancea, nr.1, Blocurile B20 si B21, si b-dul N.Iorga, nr. 83A, blocul AC1; 

 f) proiect de hotarare privind aprobarea  completarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului 
privat  al orasului Vălenii de Munte; 

 g)  intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 
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 5) Primul proiect de hotarare se refera la 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 2018.  

 Inspector Coman Mihaela prezinta raportul intocmit de catre Oficiul 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 14 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea nr. 105/2017. 

 

 6) Al doilea proiect de hotarare se refera la modificarea Anexei nr.1 si nr.2  la Hotararea 

nr.53/17.07.2017  privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii 

pentru aparatul de specialitate  al primarului si pentru celelalte  servicii publice si institutii publice de 

interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte. 

 Inspector Coman Mihaela prezinta raportul intocmit de catre Oficiul 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 14 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea nr. 106/2017. 

 

 

 7) Al treilea 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. 

 Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul intocmit de catre comisia economico - financiara 
si agricultura. 

Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este favorabil. 

Discutii nu sunt. 
 Proiectul este supus la vot și aprobat cu 14 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea nr. 107/2017. 

 

 8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la desemnarea reprezentantului  Consiliului Local 

al orasului Valenii de Munte in Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.) la S.C. “PRAHOVA 

INDUSTRIAL PARC” S.A.  Valenii de Munte, in care are calitatea de actionar unic. 

Sef birou Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de către Biroul administratie publica locala. 
 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 : 
- Presedinte de sedinta : pe cine propuneti : 

 - Primar Florin Constantin : avand in vedere constatarile Curtii de Conturi referitoare la Parcul 
Industrial, propun efectuarea unui audit la Parcul Industrial. Aveti propuneri ?  

Propunerea mea este dl. consilier local Toma Cornel. 

- Consilier local Toma Cornel : sunt onorat dar este prea mult pentru mine. 
 - Consilier local Oprea Constantin : masurile lasate de Curtea de Conturi la Parcul Industrial sunt 

pentru cei care au fost inaintea mea. Nu a fost verificata perioada mandatului meu. Nu s-a virat la stat 
impozitul pe cladiri, ci impozitul pe stalpi (taxa pe stalpi). 

 - Primar Florin Constantin : Parcul Industrial este scutit de impozite potrivit legii. Consider ca este 
oportuna efectuarea unui audit si a unei inspectii fiscale pentru a se analiza corespunzator. 

 - Presedinte de sedinta : propun amanarea acestui proiect de hotarare. Supun la vot amanarea 
proiectului de hotarare. 



 3 

Amanarea proiectului este supusa la vot și aprobat cu 12 voturi « pentru » si 2 voturi abtinere 

(consilierii locali Gajman Doru si Oprea Constantin). 

 

 9) Al cincilea proiect de hotarare se refera la aprobarea cuantumului chiriei locuintelor pentru 

tineri, destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in orasul Valenii de 

Munte, str. Barbu  Stefanescu Delavrancea, nr.1, Blocurile B20 si B21, si b-dul N.Iorga, nr. 83A, blocul 

AC1. 

  Sef birou Iordache Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe 

locale. 
 Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul intocmit de catre comisia economico - financiara 

si agricultura. 

Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este favorabil. 
Discutii : 

- Primar Florin Constantin : cat au scazut chiriile ? 
- Sef Birou I.T.L. : s-au injumatatit la unii. 

- Primar Florin Constantin : in contractul de inchiriere, obligatiile chiriasului sa fie foarte clare. 
- Sef Birou I.T.L. : impreuna cu consilierul juridic am introdus si alte clauze. 

Alte discutii nu mai sunt. 
 Proiectul este supus la vot și aprobat cu 14 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea nr. 108/2017. 

 

 10) Al saselea proiect de hotarare se refera la aprobarea  completarii Inventarului bunurilor 

care apartin domeniului privat  al orasului Vălenii de Munte. 

Inspector urbanism State Cristian prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 

impozite si taxe locale si Compartimentul cadastru 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 este supus la vot și aprobat cu 14 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea nr. 109/2017. 

 

  

11) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse ». 

Discutiile au loc astfel : 

- Primar Florin Constantin : va aduc la cunostinta ca s-a demarat proiectul pentru prelungirea 
conductei de gaze si pentru pentru punte, ambele in Rizanesti. 

- Consilier local Piscan Ion – Daniel : pe str. Libelulei extindem conducta de gaze? 
- Primar Florin Constantin : vom analiza solicitarea dvs. 

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 extraordinare a Consiliului 

Local al orasului Valenii de Munte. 

Sedinta s-a terminat la ora 16
00

. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Raiciu Liliana - Sanda 

 

SECRETARUL ORASULUI, 

                                                                                                       Onoiu Elena - Adina 


