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CONSILIUL LOCAL 
    AL ORAȘULUI 
VĂLENII DE MUNTE 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi 28.08.2020, la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte, cu ocazia 
ședintei ordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte. 

Ședinta a început la ora 0900 și este publică. 
 Convocarea sedinței s-a făcut prin dispoziția primarului orașului Vălenii de Munte 
nr.401/21 august 2020. 
 Inițiatorul proiectului ordinii de zi este primarul orașului Vălenii de Munte – Florin 
Constantin. 
 1) Secretarul orașului Vălenii de Munte, Onoiu Elena – Adina, face prezența consilierilor 
locali, constatând că sunt prezenți 15 consilieri locali, ședința fiind legal constituită. 

Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Mareș Liliana, Toma Cornel, 
Andreescu Dumitru, Costovici Marian, Moldoveanu Iuliana, Săvulescu Eugen, Raiciu Liliana, 
Călinoiu Dragoș, Oprea Daniel, Oțelea Bogdan - Andrei, Gâjman Doru, Pușcașu Gheorghe - 
Adrian, Iorga Gabriela și Niculae Nicoleta. 

Absentează consilierii locali Piscan Ion – Daniel și Popescu Constantin – Gabriel. 
 2) Președinte de ședință pentru luna august este doamna consilier local  Raiciu Liliana - 
Sanda. 

3) Președintele de ședința Raiciu Liliana - Sanda supune la vot deschis procesul - verbal 
încheiat cu ocazia ședinței de indata a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 
31 iulie 2020, întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  
 Acestea nu sunt. 
  Procesul verbal de ședință este supus la vot și aprobat cu  15 voturi « pentru ». 
 4) Apoi președintele de ședință supune la vot deschis  proiectul ordinii de zi. 

Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu 15 voturi «  pentru ». 
 
Ordinea de zi este următoarea : 
a) proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 

2020 (comisia nr.4); 
b) proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2020 - 2021 a pachetului cu 

rechizite şcolare „Primul Ghiozdan” (comisia nr.1 și comisia nr.3); 
c) proiect de hotărâre privind acordarea unor premii familiilor cu domiciliul în oraşul 

Vălenii de Munte care aniversează 40 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2020 (comisia nr.1 
și comisia nr.4); 

d) proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul 2020 «Diplomei pentru cea mai 
îngrijită și frumoasă gospodărie» (comisia nr.2); 

e) proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, normativului de 
personal și Regulamentului de organizare și funcţionare ale Spitalului orăşenesc Vălenii de 
Munte (comisia nr.4); 

f) proiect de hotărâre privind stabilirea valorilor de vânzare a locuinţelor A.N.L., 
blocurile AC1 și AC2 situate în oraşul Vălenii de Munte, bd. Nicolae Iorga, nr.83A și blocurile 
B20 și B21, situate în oraşul Vălenii de Munte, str. Barbu Șt. Delavrancea, nr.1 (comisia nr.1 și 
comisia nr.4); 

g) proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat care să reprezinte interesele 
S. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. în dosarul nr.3371/105/2020 (comisia nr.1 și comisia 
nr.4); 

h) proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 
“Creșterea calităţii vieţii pentru populaţia din oraşul Vălenii de Munte prin îmbunătățirea 
serviciilor sociale, educaţionale, culturale și recreative și îmbunătățirea spațiilor publice urbane” 
(comisia nr.1 și comisia nr.2). 
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i) proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii orașului Vălenii de Munte cu județul 
Prahova, în vederea realizării unor obiective de interes public (comisia nr.1 și comisia nr.2); 

j) proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii nr.40/28 februarie 2020 
privind utilizarea excedentului bugetului local in cursul anului 2020 (comisia nr.1); 

k) proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Orăşenesc Vălenii de Munte pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 - 2023 (comisia nr.1); 

l) proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 
Vălenii de Munte, pe anul  2020 și estimări pe anii 2021 - 2023 (comisia nr.1); 

m) referat de informare privind stabilirea modului de gestiune a serviciului de iluminat 
public în Orașul Vălenii de Munte; 

n) întrebări, răspunsuri, interpelări, diverse. 
 
5) Primul proiect de hotărâre se referă la numirea Președintelui de ședință pentru 

luna septembrie 2020. 
Director executiv D.A.S. Săvulescu Mariana prezintă raportul întocmit de către Serviciul 

administrație publică locală. 
Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 

juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 
Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.92/2020. 
 
6) Al doilea proiect de hotărâre se referă la acordarea pentru anul şcolar 2020 - 2021 a 

pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”. 
Director executiv D.A.S. Săvulescu Mariana prezintă raportul întocmit de către Serviciul 

administrație publică locală. 
Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 

agricultură.  
Consilier local Mareș Liliana prezintă raportul comisiei pentru activități social - culturale, 

culte, învățământ, sănătate și familie, protecţie copii, tineret și sport. 
Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.93/2020. 
 
7) Al treilea proiect de hotărâre se referă la acordarea unor premii familiilor cu 

domiciliul în oraşul Vălenii de Munte care aniversează 40 de ani de căsătorie neîntreruptă 
în anul 2020. 

Director executiv D.A.S. Săvulescu Mariana prezintă raportul întocmit de către Serviciul 
administrație publică locală. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 
agricultură.  

Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 
juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.94/2020. 
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8) Al patrulea proiect de hotărâre se referă la acordarea pentru anul 2020 
«Diplomei pentru cea mai îngrijită și frumoasă gospodărie». 

Director executiv D.A.S. Săvulescu Mariana prezintă raportul întocmit de către Serviciul 
administrație publică locală. 

Consilier local Toma Cornel prezintă raportul comisiei pentru amenajrea teritoriului și 
urbanism, protecţia mediului și turism. 

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.95/2020. 
 
9) Al cincilea proiect de hotărâre se referă la aprobarea organigramei, statului de 

funcţii, normativului de personal și Regulamentului de organizare și funcţionare ale 
Spitalului orăşenesc Vălenii de Munte. 

Inspector Coman Mihaela prezintă raportul întocmit de către compartimentul resurse 
umane. 

Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 
juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.96/2020. 
 
10) Al șaselea proiect de hotărâre se referă la stabilirea valorilor de vânzare a 

locuinţelor A.N.L., blocurile AC1 și AC2 situate în oraşul Vălenii de Munte, bd. Nicolae 
Iorga, nr.83A și blocurile B20 și B21, situate în oraşul Vălenii de Munte, str. Barbu Șt. 
Delavrancea, nr.1. 

Inspector Stanciu Alina Cornelia prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – 
finanțe, impozite și taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 
agricultură. 

Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 
juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.97/2020. 
 

11) Al șaptelea proiect de hotărâre se referă la aprobarea angajării unui avocat care 
să reprezinte interesele S. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. în dosarul 
nr.3371/105/2020. 

Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 
impozite și taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 
agricultură. 

Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 
juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.98/2020. 
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12) Al optulea proiect de hotărâre se referă la aprobarea proiectului și a cheltuielilor 

legate de proiectul “Creșterea calităţii vieţii pentru populaţia din oraşul Vălenii de Munte 
prin îmbunătățirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale și recreative și îmbunătățirea 
spațiilor publice urbane”. 

Șef birou urbanism Chiroiu Nicolae prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – 
finanțe, impozite și taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 
agricultură. 

Consilier local Toma Cornel prezintă raportul comisiei pentru amenajrea teritoriului și 
urbanism, protecţia mediului și turism. 

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.99/2020. 
 

13) Al nouălea proiect de hotărâre se referă la asocierea orașului Vălenii de Munte 
cu județul Prahova, în vederea realizării unor obiective de interes public. 

Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 
impozite și taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 
agricultură. 

Consilier local Toma Cornel prezintă raportul comisiei pentru amenajrea teritoriului și 
urbanism, protecţia mediului și turism. 

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.100/2020. 
 

14) Al zecelea proiect de hotărâre se referă la modificarea și completarea hotărârii 
nr.40/28 februarie 2020 privind utilizarea excedentului bugetului local in cursul anului 
2020. 

Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 
impozite și taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 
agricultură.  

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.101/2020. 
 
15) Al unsprezecelea proiect de hotărâre se referă la rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al Spitalului Orăşenesc Vălenii de Munte pe anul 2020 și estimări pe 
anii 2021 – 2023. 

Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 
impozite și taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 
agricultură.  

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
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Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 
nr.102/2020. 

 
16) Al doisprezecelea proiect de hotărâre se referă la rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al orașului Vălenii de Munte, pe anul  2020 și estimări pe anii 2021 – 
2023. 

Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 
impozite și taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 
agricultură.  

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.103/2020. 
 
17) Apoi șef birou urbanism Chiroiu Nicolae prezintă referatul de informare privind 

modul de gestiune a serviciului de iluminat public în orașul Vălenii de Munte întocmit de 
către serviciul urbanism. 

Șef birou urbanism Chiroiu Nicolae: vă rog să acordați un aviz de principiu referitor la 
modul de gestiune a serviciului de iluminat public în orașul Vălenii de Munte. 

Toți consilierii locali prezenți la ședință au fost de acord cu demararea procedurii privind 
delegarea gestiunii serviciului de iluminat public. 

 
18) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Întrebări, răspunsuri, 

interpelări, diverse ». 
Discuțiile au loc astfel: 
a) Secretarul general al orașului Vălenii de Munte prezintă adresa nr.15998/17.08.2020 a 

societății SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. prin care se 
transmite oferta finală propusă pentru potențiala încheiere a contractului de vânzare – cumpărare 
având ca obiect terenurile deținute de SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS 
ROMANIA S.R.L. în orașul Vălenii de Munte, str. Petru Rareș, nr.20. 

Oferta finală este de 3 euro/m.p., exclusiv T.V.A. 
Primar Florin Constantin: continuăm procedura de achiziție a acestui teren sau căutăm alt 

teren? 
Consilier local Oprea Constantin:  avem altă variantă? 
Primar Florin Constantin: să găsim 4 ha de teren în altă parte. Aveți cunoștință despre o 

suprafață de teren de 4 ha în altă zonă a orașului la prețul de 3 euro/m.p., exclusiv T.V.A.? 
Consilier local Gâjman Doru: dacă terenul din strada Petru Rareș, nr.20 respectă zona de 

protecție este bine. 
Consilier local Oprea Constantin:  mergem mai departe cu oferta propusă. 
Președinte de ședință Raiciu Liliana – Sanda: sunteți de acord cu continuarea procedurii 

de achiziție a terenului situat în str. Petru Rareș, nr.20 proprietatea societății SAINT-GOBAIN 
CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. la prețul de 3 euro/m.p., exclusiv T.V.A.? 

Toți consilierii locali prezenți la ședință au fost de acord cu demararea procedurii privind 
achiziția terenului situat în str. Petru Rareș, nr.20 proprietatea societății SAINT-GOBAIN 
CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. la prețul de 3 euro/m.p., exclusiv T.V.A. 

 
b) Secretarul general al orașului Vălenii de Munte prezintă adresa nr.16329/21.08.2020 a 

Primăriei Orașului Cimișlia din Republica Moldova prin care solicită un sprijin financiar în 
limita posibilităților pentru procurarea unei autospeciale moderne pentru colectarea deșeurilor. 

Primar Florin Constantin: în contextul socio-economic actual, nu putem sprijini financiar 
Primăria Orașului Cimișlia în vederea procurării unei autospeciale moderne pentru colectarea 
deșeurilor, întrucât o mare parte din veniturile bugetului local au fost alocate pentru asigurarea 
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măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu virusul SARS-COV2, atât la nivelul populației 
orașului Vălenii de Munte, cât și la nivelul instituțiilor publice din subordinea autorității locale. 

c) Consilier local Pușcașu Gheorghe-Adrian: ce ne puteți spune de centura ocolitoare a 
orașului? 

Primar Florin Constantin: a fost scos la licitație studiul de fezabilitate. 
Alte discuții nu mai sunt. 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal de ședință, la care se anexează 
toate materialele discutate, ce fac parte integrantă din dosarul special al acestei ședințe ordinare a 
Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte. 

Ședința s-a terminat la ora 1000. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Raiciu Liliana - Sanda 

 
       SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


