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CONSILIUL LOCAL 

    AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 
 

PROCES – VERBAL 

 

 
Incheiat astazi 28 aprilie  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.335/21 
aprilie  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 motivat consilierul local Oprea Daniel. 
 Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Otelea Bogdan – Andrei, Calinoiu 
Dragos, Toma Cornel, Moldoveanu Iuliana, Popescu Constantin – Gabriel, Iorga Gabriela,   
Savulescu Eugen, Raiciu Liliana – Sanda, Faciu Ioana, Niculae Nicoleta, Costovici Marian, Piscan 
Ion – Daniel, Mares Liliana, Chivaran Gabriel si   Gajman Doru. 

2) Decanul de vârstă al consilierilor locali Popescu Constantin - Gabriel propune ca 
președinte de ședinta  pe d-na consilier local Niculae Nicoleta. 

Propunerea este acceptată cu 16 voturi « pentru » și din acest moment consilierul local 
Niculae Nicoleta preia conducerea efectiva a ședinței ordinare. 
 2). Președintele de ședință Niculae Nicoleta supune la vot deschis procesul – verbal încheiat 
cu ocazia ședinței ordinare  a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 30 martie 
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 ». 

3) Apoi presedintele de sedinta supune la vot deschis proiectul ordinii de zi, intreband daca 
sunt si alte probleme urgente sau completari/modificari de facut. 

Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu  16 voturi «  pentru ». 

 
   

Ordinea de zi este urmatoarea : 
 a) proiect de hotarare privind aprobarea  Programului  pentru sarbatorirea “ZILEI 
ORASULUI VALENII DE MUNTE,” in data de 9 mai 2017 ; 
 b) proiect de hotarare privind premierea elevilor unitatilor de invatamant preuniversitar din 
oraşul Vălenii de Munte  care au obtinut rezultate deosebite in anul scolar 2016 – 2017 si a 
profesorilor indrumatori; 
 c) proiect de hotarare privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurilor de 
achizitie publica in vederea delegarii  Serviciului Public de Salubritate la nivelul judetului Prahova 

de  catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor 
Prahova” si acordarea unui mandat special reprezentantului orasului Valenii de Munte in Adunarea 
Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 
Deşeurilor Prahova”; 
 d) proiect de hotarare privind aprobarea  modificării si completării „Inventarului bunurilor 
care apartin domeniului public  al oraşului Vălenii de Munte”; 
 e) proiect de hotarare privind aprobarea dării în administrare  catre Spitalul orasenesc  
Vălenii de Munte a unei clădiri situate pe b-dul Nicolae Iorga, nr.10 ; 
 f) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 
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 4) Primul proiect de hotarare se refera la aprobarea  Programului  pentru 

sarbatorirea “ZILEI ORASULUI VALENII DE MUNTE,” in data de 9 mai 2017. 
 Manager Centru Cultural Ene Florina  prezinta raportul intocmit de catre Centrul Cultural 

Valenii de Munte. 

Consilier local Mares Liliana prezinta raportul comisiei pentru activitati social culturale, 
culte si invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport. 

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. 

35/2017. 
  
 5) Al doilea proiect de hotarare se refera la premierea elevilor din unitatile de 

invatamant preuniversitar din oraşul Vălenii de Munte  care au obtinut rezultate deosebite in 

anul scolar 2016 – 2017 si a profesorilor indrumatori. 

  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 economico-
financiare și agricultură. 

Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discutii : 
- Consilier local Chivaran Gabriel : am vazut suma. Aceasta este suma care a fost aprobata ? 
- Manager Centru Cultural Ene Florina : da, 40.000 lei este suma maxima. 
- Consilier local Chivaran Gabriel : sunt incheiate contracte de sponsorizare ? 

- Manager Centru Cultural Ene Florina : nu nu sunt incheiate contracte de sponsorizare. 
Alte discutii nu mai sunt. 

 Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea nr. 

36/2017. 
 6) Al treilea  proiect de hotarare se refera la aprobarea documentelor necesare 
demararii procedurilor de achizitie publica in vederea delegarii  Serviciului Public de 

Salubritate la nivelul judetului Prahova de  catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova” si acordarea unui mandat special 

reprezentantului orasului Valenii de Munte in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova. 
Sef Serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Oficiul juridic. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta rapotul intocmit de catre comisia economico-

financiara si agricultura.  
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul intocmit de catre comisia pentru amenajarea 

teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism. 
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 : 
- Secretar Onoiu Elena – Adina : s-a modificat punctul din regulament referitor la colectarea 

gunoiului la blocuri, respectiv sa se faca in fiecare zi. 
Alte discutii nu mai sunt. 
 
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptandu-se  hotararea 

nr.37/2017. 
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  7) Al patrulea proiect de hotarare se refera la aprobarea  modificării si completării 

„Inventarului bunurilor care apartin domeniului public  al oraşului Vălenii 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 juridice si de disciplina, 

munca si protectie sociala. 
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii : 
- Primar Florin Constantin : Cine a facut raportul ? Trebuie modificat pentru ca, cladirea 

fizioterapiei nu are placa de beton. 
- Sef serviciu Nitu Elena : o sa-l modific. 
Alte discutii nu mai sunt. 
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptandu-se  hotararea 

nr.38/2017. 

 

8) Al cincilea proiect de hotarare se refera  aprobarea dării în administrare  catre 

Spitalul orasenesc  Vălenii de Munte a unei clădiri situate pe b-dul Nicolae Iorga, nr.10 . 
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 si invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport. 
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii : 

- Primar Florin Constantin : trebuie facuta o inventariere si sa tinem cont ca s-a schimbat 
destinatia unor cladiri. 

Alte discutii nu mai sunt. 
Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.39/2017.  

  

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

diverse ». 
 Discutii : 

Secretar oras Onoiu Elena – Adina aduce la cunostinta consilierilor locali urmatoarele : 

Prin adresa inregistrata la institutia noastra sub nr.5384/05.04.2017 d-nul Bunescu Ioan 
Vrancea, domiciliat in orasul Valenii de Munte, str.B.St.Delavrancea, nr.9, in calitate de instructor 
voluntar in cadrul Asociatiei « Un strop de fericire », solicita sprijinul logistic pentru reinfiintarea in 
orasul nostru a Cercului Tehnico  aplicativ de Modelism, pentru elevii de gimnaziu 7 – 14 ani, 
respectiv alocarea unui spatiu pentru desfasurarea acestui cerc si  a unui buget lunar pentru numarul 
de elevi participanti care sa acopere cheltuielile  cu dotarea tehnica si cheltuielile materiale, 
consumabile. 

- Primar Florin Constantin : nu mi se pare corecta formularea acestei cereri. 
- Consilier  local Gajman Doru : acest lucru implica niste cheltuieli si de aceeea ar trebui 

sa ne ofere mai multe informatii. 

- Consilier local oprea Constantin : nu putem sa dam un  raspuns pana nu stim mai multe 
detalii. 

 Consilierii locali au decis ca ar trebui sa se prezinte intr-o sedinta sa discute mai multe 
detalii. 
 Secretar oras Onoiu Elena – Adina aduce la cunostinta cererea inregistrata la Primaria 
orasului Valenii de Munte, sub nr.4547/23.03.2017, a d-nului Mihalache Marian – Adrian, cu 
domiciliul in orasul Valenii de Munte, b-dul Nicolae Iorga, nr.56, bl.3A, sc.A, ap.13, proprietar al 
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unui teren intravilan in suprafata de 1771 m.p., situat pe str.I.L.Caragiale, nr.9, prin care face o 
oferta de vanzare la un prêt de  17 euro/m.p. 

- Secretar Onoiu Elena – Adina : prezinta adresa Liceului Tehnologic nr.2458/06.04.2017, 
inregistrata la instututia noastra sub nr.5428/06.04.2014, referitoare la propunerea pentru 
introducerea in proiectul planului de scolarizare 2017 – 2018 a unei clase de invatamant profesional 
dual (25 elevi) – domeniul – Fabricarea produselor din lemn, calificarea tamplar universal, ca 
urmare a solicitarii nr.196/16.01.2017  din partea societatii GILMET S.R.L. 

Sef birou I.T.L.  Iordache Elena prezinta cererea d-lui Stroe Ion, administrator al S.C.ELIO 
HORECA, cu sediul in municipiul Bucuresti, str.Iuliu Maniu, nr.7,  si punctul de lucru in orasul 

Valenii de Munte, b-dul Nicolae Iorga, nr.62 -66, prin care solicita inchirierea suprafetei de teren de 
47 m.p. pentru terasa situata in parcul orasului – zona PARC CAFE, pe o perioada de un an.. 

- Primar Florin Constantin : de ce un an ? Trebuie sa purtati o discutie cu solicitantul poate 
doreste pentru o perioada mai mare.  

- Sef birou Iordache Elena : acesta doreste inchirierea unei suprafete de teren  pentru 
terasa.Initial are incheiat un contract pentru o suprafata de 30 m.p. si acum solicita 47 m.p. 

- Primar Florin Cnstantin : daca pune mesele si scaunele  sunt amplasate pe aleea pietonala, 
cred ca se poate. Trebuie sa ia un aviz de la Consiliul local. 

- Sef birou Iordache Elena : da, se poate, daca nu ocupa spatiul verde. 
- Primar Florin Constantin : Dati avizul pentru aceasta solicitare ? Comisia de urbanism 

trebuie sa mearga  in parc sa vada despre ce este vorba si apoi sa se dea avizul. 
Sef birou I.T.L. Iordache Elena prezinta informarea referitoare la neindexarea impozitelor si 

taxelor pentru anul 2018. 
- Manager Centrul Cultural Ene Florina : vin cu propunerea in fata Consiliului local de a 

reinfiinta  Cenaclul literar « Miron Radu Paraschivescu ». 
Toti consilierii isi dau acordul de principiu si felicita aceasta initiativa. 
 - Manager Centru Cultural : Pe 9 mai va canta Marcel Pavel si artistii locali. Sunt doua 

reprezentatii, una de la ora 1600 si cealalta de la ora 1800. 
- Primar Florin Constantin : o sa primiti programul de 9 mai. 
 

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 1200.  
 
 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Niculae Nicoleta 

 

 

 

SECRETARUL ORASULUI, 

                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


