CONSILIUL LOCAL
AL ORASULUI
VALENII DE MUNTE

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 28 februarie 2019, la sediul Primariei orasului 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.125/22.02.2019.
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 15 consilieri locali, sedinta fiind legal constituita.
Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Otelea Bogdan – Andrei, Iorga Gabriela,
Mares Liliana, Toma Cornel, Moldoveanu Iuliana, Savulescu Eugen, Raiciu Liliana, Popescu
Constantin – Gabriel, Calinoiu Dragos, Oprea Daniel, Costovici Marian, Niculae Nicoleta, Puscasu
Gheorghe – Adrian si Andreescu Dumitru.
Lipsesc consilierii locali : Gajman Doru si Piscan Ion – Daniel.
2) Presedinte de sedinta ales pentru luna februarie este d-nul consilier local Puscasu
Gheorghe - Adrian.
3) Președintele de ședință Puscasu Gheorghe - Adrian supune la vot deschis procesul – verbal
încheiat cu ocazia ședinței de indata a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 15
februarie 2019, 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) Presedinte de sedinta Puscasu Gheorghe - Adrian: se solicita suplimentarea ordinii de zi cu
inca doua proiecte de hotarare, si anume, proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii de
transmitere a unui imobil din domeniul public al statului român şi administrarea Agenţiei Naţionale
pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, în domeniul public al oraşului Vălenii de Munte
si proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii de transmitere a unui imobil din domeniul public
al statului roman si administrarea Directiei pentru Agricultura Judeteana Prahova, în domeniul public
al oraşului Vălenii de Munte.
Presedintele de sedinta Puscasu Gheorghe - Adrian supune la vot suplimentarea proiectului
ordinii de zi cu proiectele de hotarare mentionate mai sus.
Toti cei 15 consilieri locali prezenti la sedinta sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu
proiectele mentionate.
Presedintele de sedinta Puscasu Gheorghe - Adrian propune ca proiectele de hotarare
suplimentate sa fie introdus pe ordinea de zi la litera a) si b), celelalte proiecte decalandu-se
corespunzator.
Apoi proiectul ordinii de zi suplimentat este supus la vot si aprobat cu 15 voturi «pentru ».
Ordinea de zi este urmatoarea :
a) proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de transmitere a unui imobil din domeniul
public al statului român şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K.
Constantinescu”, în domeniul public al oraşului Vălenii de Munte;
b) proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de transmitere a unui imobil din domeniul
public al statului roman si administrarea Directiei pentru Agricultura Judeteana Prahova, în domeniul
public al oraşului Vălenii de Munte;
c) proiect de hotarare privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna martie 2019 ;
d) proiect de hotarare pentru modificarea hotararii nr.129/20 decembrie 2018 privind
aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap - pentru anul 2019 ;
e) proiect de hotarare pentru modificarea anexelor nr.1 si nr.2 la hotararea nr.8/31 ianuarie
2019 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul
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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 ;
f) proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat din orasul Valenii de Munte pentru anul scolar 2019 – 2020 ;
g) proiect de hotarare privind aprobarea planului de ordine si siguranta publica al Politiei
Locale a orasului Valenii de Munte, pe anul 2019 ;
h) proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii cuantumului chiriei locuintelor pentru
tineri, destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte, in orasul Valenii de
Munte;
i) proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuintele pentru tineri
destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte, repartizate ca urmare a
vacantarii acestora pe perioada exploatarii;
j) proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri ce apartin
domeniului public si privat al orasului Valenii de Munte;
k) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii tractorului de deszapezire cu remorca
artizanala ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte ;
l) proiect de hotarare privind aprobarea ajustarii tarifului de depozitare a deseurilor menajere
si asimilate acestora si aprobarea ajustarii tarifului de depozitare a deseurilor inerte provenite din
constructii in Depozitul ecologic din Valenii de Munte ;
m) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.
5) Primul proiect de hotarare se refera la aprobarea solicitarii de transmitere a unui
imobil din domeniul public al statului român şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru
Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, în domeniul public al oraşului Vălenii de Munte.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Din acest moment participa la sedinta si consilierul local Gajman Doru, numarul consilierilor
locali prezenti la sedinta crescand la 16.
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta pentru raportul comisiei pentru probleme
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 și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea
nr.26/2019.
6) Al doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea solicitarii de transmitere a unui
imobil din domeniul public al statului roman si administrarea Directiei pentru Agricultura
Judeteana Prahova, în domeniul 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 pentru raportul comisiei pentru probleme
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 și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea
nr.27/2019.
7) Al treilea proiect de hotarare se refera la numirea Presedintelui de sedinta pentru
luna martie 2019.
Sef birou Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Biroul administratie publica
locala.
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta pentru raportul comisiei pentru probleme
juridice si de disciplina, munca si protectie sociala.
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Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea
nr.28/2019.
8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la modificarea hotararii nr.129/20
decembrie 2018 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap
- pentru anul 2019.
Inspector Coman Mihaela prezinta raportul intocmit de catre Compartimentul resurse umane,
aducand la cunostinta consilierilor locali, totodata faptul ca urmare certificatului de incadrare in grad
de handicap « mediu » nr.83/26.02.2019, a incetat contractul individual de munca al d-lui Dobre
Georgian.
- Primar Florin Constantin: propun modificarea proiectului de hotarare in sensul diminuarii
numarului de asistenti personali de la 35 la 34, urmare incetarii contractului individual de munca,
intrucat bolnavul nu s-a mai incadrat la gradul de handicap grav, numarul asistentilor personali
existenti la aceasta data este de 34.
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 nu sunt.
Proiectul de hotarare modificat, este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru » si o
abtinere (consilier local Oprea Daniel), adoptându-se hotărârea nr.29/2019.
9) Al cincilea proiect de hotarare se refera la modificarea anexelor nr.1 si nr.2 la
hotararea nr.8/31 ianuarie 2019 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 Compartimentul resurse umane.
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 nu sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea
nr.30/2019.
10) Al saselea 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
2019 – 2020.
Sef birou Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Biroul administratie publica
locala.
Din acest moment participa la sedinta si consilierul local Piscan Ion Daniel, numarul
consilierilor locali prezenti la sedinta crescand la 17.
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 nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.31/2019.
11) Al saptelea proiect de hotarare se refera la aprobarea planului de ordine si
siguranta publica al Politiei Locale a orasului Valenii de Munte, pe anul 2019.
Inspector Tanase Gheorghe prezinta raportul intocmit de catre Serviciul Politie Locala.
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta pentru raportul comisiei pentru probleme
juridice si de disciplina, munca si protectie sociala.
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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.32/2019.
12) Al optulea proiect de hotarare se refera la aprobarea actualizarii cuantumului
chiriei locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru
Locuinte, in 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 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 si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.33/2019.
13) Al noulea proiect de hotarare se refera la stabilirea cuantumului chiriei pentru
locuintele pentru tineri destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte,
repartizate ca urmare a vacantarii acestora pe perioada exploatarii.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul 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 si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.34/2019.
14) Al zecelea proiect de hotarare se refera la inchirierea prin licitatie publica a unor
terenuri ce apartin domeniului public si privat 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 pentru raportul comisiei pentru probleme
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.35/2019.
15) Al unsprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii tractorului de
deszapezire cu remorca artizanala ce apartine domeniului privat al orasului 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 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 si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.36/2019.
16) Al doisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea ajustarii tarifului de
depozitare a deseurilor menajere si asimilate acestora si aprobarea ajustarii tarifului de
depozitare a deseurilor inerte provenite din constructii in Depozitul ecologic din Valenii de
Munte.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite
si taxe locale.
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Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiare si
agricultura, ce este nefavorabil.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
nefavorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si este respins cu 16 voturi « impotriva » si un vot « abtinere »
(consilier local Niculae Nicoleta).
17) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari,
diverse ».
Discutiile au loc astfel :
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta adresa nr.756521/19.02.2019 a Politiei
orasului Valenii de Munte, inregistrata la institutia noastra sub nr.4704/20.02.2019 prin care se aduce
la cunostinta activitatea desfasurata de Politia orasului Valenii de Munte in anul 2018.
Primar Florin Constatin aduce la cunostinta continutul urmatoarelor adrese :
- Adresa nr.392/19.02.2019 a Protoieriei Valenii de Munte, inregistrata la institutia noastra
sub nr.4531/19.02.2019, prin care solicita acordarea unui sprijin financiar in vederea continuarii
lucrarilor de construire a Centrului Social Pastoral Sf.Proroc Daniel – Protoieria Valenii de Munte.
Consilierii locali prezenti la sedinta au soliciat prezenta unui reprezentant al Protoieriei
pentru a prezenta mai multe informatii.
- Adresa nr.810/12.02.2019 a Liceului Tehnologic Agromontan « Romeo Constantinescu »
inregistrata la institutia noastra sub nr.3989/12.02.2019 prin care se aduce la cunostinta propunerile
privind lista de investitii, lucrarile de reparatii curente si de capital pentru anul 2019.
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 1010.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Puscasu Gheorghe - Adrian

SECRETARUL ORASULUI,
Onoiu Elena - Adina
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