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CONSILIUL LOCAL 

    AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

 

PROCES – VERBAL 

 

 
Incheiat astazi 28 februarie 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 1500 si este publica. 

 Convocarea sedintei s-a facut prin dispozitia primarului orasului Valenii de Munte nr.196/21 
februarie 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  17 consilieri locali,  sedinta fiind  legal constituita. 
 Sunt prezenti consilierii locali : Mares Liliana,  Oprea Constantin, Otelea Bogdan – Andrei, 
Calinoiu Dragos, Toma Cornel, Moldoveanu Iuliana, Popescu Constantin – Gabriel, Iorga Gabriela,  
Oprea Daniel, Savulescu Eugen, Raiciu Liliana – Sanda, Faciu Ioana, Niculae Nicoleta, Costovici 
Marian, Piscan Ion – Daniel,  Gajman Doru si Chivaran Gabriel. 
 2). Decanul de vârstă al consilierilor locali Popescu Constantin - Gabriel propune ca 
președinte de ședinta  pe d-na consilier local  Mares Liliana. 

Propunerea este acceptată cu 17 voturi « pentru » și din acest moment consilierul local 

Mares Liliana preia conducerea efectiva a ședinței convocată de îndată. 
 3). Președintele de ședință Mares Liliana – supune la vot deschis procesul – verbal încheiat 
cu ocazia ședinței ordinare indata a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 27 
ianuarie 2017, întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  
 Acestea nu sunt. 
  Procesul verbal de sedinta este supus la vot si aprobat cu  17  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. 
 - Presedinte de sedinta Mares Liliana : se suplimenteaza ordinea de zi cu inca doua  proiecte 

de hotarare, respectiv proiect de hotarare privind ajustarea tarifului pentru activitatea 

specifica de salubrizare - maturat stradal manual si proiectul de hotarare privind aprobarea 

indicatorilor tehnico – economici ai proiectului „ILUMINAT PUBLIC PE BULEVARDUL 

NICOLAE IORGA, STRADA STEFAN CEL MARE  ORASUL VALENII DE MUNTE”.  

 Presedintele de sedinta Mares Liliana supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi 
cu proiectele de hotarare mentionate mai sus de catre primarul orasului Valenii de Munte Florin 
Constantin. 

Toti cei  17  consilieri locali prezenti la sedinta sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi.  
Presedintele de sedinta Mares Liliana   propune ca proiectele  de hotarare sa fie introduse pe 

ordinea de zi la punctul a) respectiv punctul b). 
Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu 17 voturi «  pentru ». 
 

Ordinea de zi este urmatoarea : 

 a) privind ajustarea tarifului la activitatea  specifica de salubrizare – maturat stradal manual; 

 b) proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici  ai proiectului 
„ILUMINAT PUBLIC PE BULEVARDUL NICOLAE IORGA, STRADA STEFAN CEL MARE  
ORASUL VALENII DE MUNTE”; 
 c)  proiect de hotarare privind  aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat din orasul Valenii de Munte pentru anul scolar 2017 – 2018 ; 

 d) proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate „EXTINDERE CORP 
CLADIRE P+1E CU FUNCTIUNEA DE SCOALA GIMNAZIALA  VALENII DE MUNTE”; 
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 e) proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului 
„REABILITARE, CONSTRUIRE SARPANTA, RECOMPARTIMENTARE SI AMENAJARI 
INTERIOARE ATELIER SCOLAR CU  DESTINATIA  SALI DE CLASA”; 
 f) proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului 
„EXTINDERE CLADIRE PEDIATRIE – SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE”; 
 g) proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului 
„AMENAJARE INTRARE PARTEA DE NORD A ORASULUI VALENII DE MUNTE”; 
 h) proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului 
„POD PESTE PARAUL TARSICA IN ORASUL VALENII DE MUNTE”; 

 i) proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea contractului de concesiune 
nr.7456/01.11.2006, incheiat intre Consiliul Local al orasului Valenii de Munte si S.C C.S. S.R.L 
avand ca obiect exploatarea unui bun - teren in suprafata de 20 m.p., situat in orasul Valenii  de 
Munte,  bld. Nicolae Iorga, nr.43 – platforma autogara ; 
 j) proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea contractului de concesiune nr. 
5448/22.08.2005, incheiat intre Consiliul Local al orasului Valenii de Munte si S.C IODOR COM 
S.R.L avand ca obiect exploatarea unui bun - teren in suprafata de 50 m.p., situat in orasul Valenii  
de Munte,  bld. Nicolae Iorga, nr. 43 – platforma autogara; 
 k) proiect de hotarare pentru modificarea contractului de delegare a gestiunii  serviciului de 
salubrizare al orasului Valenii de Munte nr.6887/02.06.2014  prin incheierea unui act aditional; 

 l) proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind  activitatea de blocare a 
vehiculelor/autovehiculelor care ocupa ilegal drumurile publice sau terenuri apartinand domeniului 
public sau privat al orasului Valenii de Munte ; 
 m) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 

 
   

 5) Primul proiect de hotarare se refera la ajustarea tarifului la activitatea  specifica de 

salubrizare – maturat stradal manual. 

  Administrator Crista Gabriela prezinta raportul S.C.SALUBRITATE – Valenii de Munte 

S.R.L. 

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

11/2017. 

 6) Al doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico 

– economici  ai proiectului „ILUMINAT PUBLIC PE BULEVARDUL NICOLAE IORGA, 

STRADA STEFAN CEL MARE  ORASUL VALENII DE MUNTE”. 

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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina 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.12/2017. 

  

  7) Al treilea proiect de hotarare se refera la aprobarea organizarii retelei scolare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Valenii de Munte pentru anul 

scolar 2017 – 2018.  
Sef birou Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre biroul administratie publica.  
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 Consilier local Mares Liliana prezintă raportul Comisiei pentru 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 si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se  hotararea 

nr.13/2017. 
 

8) Al patrulea proiect de hotarare se refera  la aprobarea Studiului de fezabilitate 

„EXTINDERE CORP CLADIRE P+1E CU FUNCTIUNEA DE SCOALA GIMNAZIALA  

VALENII DE MUNTE”. 

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. 
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina 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.14/2017.  

 9) Al cincilea proiect de hotarare se refera la aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici ai proiectului „REABILITARE, CONSTRUIRE SARPANTA, 

COMPARTIMENTARE SI AMENAJARI INTERIOARE ATELIER SCOLAR CU  

DESTINATIA  SALI DE CLASA”. 

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. 
Secretarul orasului Onoiu Elena -  Adina 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. 

15/2017. 

 10 ) Al saselea proiect de hotarare se refera la aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici ai proiectului „EXTINDERE CLADIRE PEDIATRIE – SPITAL ORASENESC 

VALENII DE MUNTE”; 

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. 
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina 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.16/2017. 

 11) Al saptelea proiect de hotarare se refera aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici ai proiectului „AMENAJARE INTRARE PARTEA DE NORD A ORASULUI 

VALENII DE MUNTE. 

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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina 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.17/2017. 
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12) Al optulea proiect de hotarare se refera la aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici ai proiectului „POD PESTE PARAUL TARSICA IN ORASUL VALENII DE 

MUNTE”. 

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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina 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.18/2017. 

  

13) Prin al  noulea proiect de hotarare se ia act de incetarea contractului de concesiune 

nr.7456/01.11.2006, incheiat intre Consiliul Local al orasului Valenii de Munte si S.C C.S. 

S.R.L avand ca obiect exploatarea unui bun - teren in suprafata de 20 m.p., situat in orasul 

Valenii  de Munte,  bld. Nicolae Iorga, nr.43 – platforma autogara.  

 Șef birou Iordache Elena  prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget finanțe, 
impozite și 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 nu sunt. 
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se  hotararea 

nr.19/2017 

 

 14) Prin al zecelea proiect de hotarare se ia act de incetarea contractului de concesiune 

nr. 5448/22.08.2005, incheiat intre Consiliul Local al orasului Valenii de Munte si S.C IODOR 

COM S.R.L avand ca obiect exploatarea unui bun - teren in suprafata de 50 m.p., situat in 

orasul Valenii  de Munte,  bld. Nicolae Iorga, nr.43 – platforma autogara . 
 Șef birou Iordache Elena  prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget finanțe, 
impozite și 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 nu sunt. 
 Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se  hotararea 

nr.20/2017. 

 15) Al unsprezecelea proiect de hotarare se refera la modificarea contractului de 

delegare a gestiunii  serviciului de salubrizare al orasului Valenii de Munte 

nr.6887/02.06.2014  prin incheierea unui act aditional. 
 Consilier juridic Chiroiu Elena prezintă raportul întocmit de Oficiul juridic. 
 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 nu sunt. 
 Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se  hotararea 

nr.21/2017. 

  

 16) Al doisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea Regulamentului 

privind  activitatea de blocare a vehiculelor/autovehiculelor care ocupa ilegal drumurile 

publice sau terenuri apartinand domeniului public sau privat al orasului Valenii de Munte. 
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 Șef serviciu Petcu Vasile prezintă raportul întocmit de către Serviciul Politiei locale a 
orasului Valenii de Munte. 
 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 : 
- Consilier local Chivaran Gabriel :blocarea rotilor se va face prin intermediul unei 

firme sau de catre politia locala ? 

- Sef serviciu politie locala Petcu Vasile : blocarea rotilor se va face de catre un 
politist local si un salariat de la serviciul transporturi si intretinere strazi.. 

- Consilier local Gajman Doru : ar trebui sa verificam  situatia in teren si poate mai 
gasim solutii pentru extinderea parcarilor. 

Alte discutii nu mai sunt. 
 Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se  hotararea 

nr.22/2017. 

  

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

diverse ». 

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

inscrisuri : 
a) raportul de control nr.765/09.12.2016 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.SALUBRITATE VALENII DE MUNTE – SRL si Decizia 
nr.55/06.01.2017 continand masurile pe care conducatorul entitatii trebuie sa le ia pentru inlaturarea 
deficientilor constatate de catre Curtea de Conturi ; 

b) cererea nur.2.218/13.02.2017 a d-lui Oanca Ion prin care ne comunica faptul ca a renuntat 

in favoarea U.A.T.Valenii de Munte la dreptul de proprietate asupra terenului, intravilan in 
suprafata de 19 m.p. situat in strada Cimbrisor, nr.9, nr.cadastral 23481. 

-  Secretar Onoiu Elena – Adina : sunteti de acord cu preluarea acestei suprafete de teren  in 
domeniul orasului Valenii de Munte ? 

Toti consilierii sunt de acord cu acest lucru. 
c) adresa nr.863/23.02.2017 a S.C.PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. referitoare la 

aprobarea de catre A.G.A. a planului de administrare pe anii 2016 - 2020. 
- Consilier local Oprea Constantin : la S.C.Prahova Industrial Parc S.A. au fost parcurse mai 
multe etape, respectiv au fost numiti membrii C.A., au fost incheiate contracte de mandat cu 
acestia, a fost intocmit planul de administrare, ulterior aprobat si s-a intocmit proiectul de 

buget. 
 - Primar Florin Constantin : propun sa facem o sedinta referitoare la problemele Parcului 
Industrial si ale S.C.Salubritate Valenii de Munte – SRL. 
 Prin adresa nr.294/16.01.2017 Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile 
Prahova S.A. a solicitat ajustarea tarifului de depunere a desurilor la Depozitul Ecologic Deseuri 
Menajere din Valenii de Munte ca urmare a actualizarii O.U.G.nr.196/2006. Totodata aceasta 
societate a comunicat catre S.C.SALUBRITATE VALENII DE MUNTE - S.R.L. actul aditional 
nr.2 la contractul de prestari servicii nr.2.946/26.05.2014 si factura nr.35/21.02.2017 privind 
introducerea  taxei de depozitare pentru deseurile menajere si municipale in valoare de 80 lei/tona 
depozitata. 

 Referitor la aceasta problema, si la colectarea selectiva trebuie sa luam o decizie, astfel vom 
fi nevoiti sa crestem tariful la gunoi. 
 - Consilier local Piscan Ion – Daniel : cetateanul trebuie sa inteleaga ca gunoiul trebuie 
depozitat selectiv. 
 - Consilier local Chivarn Gabriel : celelalte localitatii cum au procedat ? 
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 - Primar Florin Constantin : vreau sa gasim solutii, astfel o sa avem probleme. 
  Sef Birou I.T.L. Iordache Elena prezinta informarea referitoare la terenurile agricole 
inchiriate de catre cetateni, multe de acestea neavand acces la drumul public. Solicitam acordul de 
principiu al Consiliului local in vederea demararii procedurii de intabulare, evaluarea,  pentru a 
putea fi vindute aceste terenuri. 
 Toti consilierii au fost de acord cu demararea procedurilor mentionate mai sus. 

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 1630.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Mares Liliana 

 

 

 

 

 

SECRETARUL ORASULUI, 

                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


