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CONSILIUL LOCAL 

AL ORASULUI 
VALENII DE MUNTE 
 

 
PROCES – VERBAL 

 
 

Incheiat astazi 28 februarie 2020, 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.123/22 februarie 2020. 
 Initiatorul proiectului ordinii de zi este primarul orasului Valenii de Munte – Florin 
Constantin. 

 1) Inlocuitorul secretarului general al orasului Valenii de Munte, Miroiu Ileana – Lelia – 
face prezenta consilierilor locali, constatand ca sunt prezenti 16 consilierii locali, sedinta fiind  
legal constituita. 
 Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Piscan Ion – Daniel, Popescu Constantin 
– Gabriel, Iorga Gabriela, Mares Liliana, Toma Cornel, Moldoveanu Iuliana, Savulescu Eugen, 
Raiciu Liliana, Calinoiu Dragos, Oprea Daniel, Otelea Bogdan – Andrei, Gajman Doru, Costovici 
Marian, Puscasu Gheorghe – Adrian si Niculae Nicoleta.  
 Lipsește nemotivat consilierul local Andreescu Dumitru. 
 2) Presedinte de sedinta pentru luna februarie este d-nul consilier local Oprea Constantin. 

3) Președintele de ședința Oprea Constantin supune la vot deschis procesul – verbal 

încheiat cu ocazia ședinței de indata a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 
24 februarie 2020, întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  
 Acestea nu sunt. 
 Procesul verbal de ședință este supus la vot și aprobat cu  16 voturi « pentru ». 

4) Președintele de ședință Oprea Constantin: se solicita suplimentarea ordinii de zi cu inca 
un proiect de hotarare si anume proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE 
INCHIRIERII, PROGRAMUL ANL, 24 UNITATI LOCATIVE (P + 2E + M) – ETAPA A IIa, 
JUD.PRAHOVA, VALENII DE MUNTE, BDUL. NICOLAE IORGA, NR.158-160. 

Președintele de ședință Oprea Constantin supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de 

zi cu proiectul de hotarare mentionat. 
Toti cei 16 consilieri locali prezenti la sedinta sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi 

cu proiectul mentionat. 
Președintele de ședință Oprea Constantin propune ca proiectul de hotarare suplimentar sa 

fie introdus pe ordinea de zi la sfarsitul acesteia, respectiv la punctul x).  
  Apoi proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu 16 voturi «  pentru ». 

 

Ordinea de zi este urmatoarea : 
a) proiect de hotarare privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna martie  2020  

(comisia nr.4) ; 

b) proiect de hotarare privind atribuirea denumirii “PARCUL DINO” pentru locul de joacă 
situat în str. Mihail Kogălniceanu nr.1-3, oraşul Vălenii de Munte (comisia nr.2); 

c) proiect de hotarare privind atribuirea denumirii “PARCUL UNIRII” pentru spaţiul situat 
între Centrul Cultural “Nicolae Iorga” și Primăria oraşului Vălenii de Munte (comisia nr.2); 

d) proiect de hotarare privind aprobarea listei pentru soluţionarea cererilor de schimb de 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate 
în oraşul Valenii de Munte, cu o locuinţă vacantă de aceeaşi categorie, în ordinea de ierarhizare 
stabilită conform HCL nr. 16/31.01.2020 (comisia nr.3); 
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e) proiect de hotarare privind actualizarea cuantumului chiriei locuintelor pentru tineri, 
destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte, in orasul Valenii de Munte 
(comisia nr.1); 

f) proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita catre ENGIE Romania S.A., a 
unui teren ce apartine domeniului public al orasului Valenii de Munte  (comisia nr.4); 

g) proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil, ce 
apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 20519, situat in orasul 
Valenii de Munte, str. Berevoesti, nr.8 (comisia nr.1 si comisia nr.4); 

h) proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a imobilului situat in orasul 
Valenii de Munte, b-dul Nicolae Iorga, nr.62 - 66 – spatiu suprateran pentru activitati de agrement  

si spatiu subteran wc public (comisia nr.1 si comisia nr.4); 
i) proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.201/28 noiembrie 2019 privind 

aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu 
numarul cadastral 24205, CF 24205 situat in orasul Valenii de Munte, b-dul Nicolae Iorga, nr.f.n. 
(comisia nr.1); 

j) proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.111/31 mai 2019 privind aprobarea 
vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 
24287, CF 24287, situat in orasul Valenii de Munte, str. Ecaterina Iorga nr.6 (comisia nr.1); 

k) proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.205/28 noiembrie 2019 privind 
aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu 

numarul cadastral 23514, CF 23514 situat in orasul Valenii de Munte, str.Miron Costin, nr.f.n. 
(comisia nr.1); 

l) proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.105/31 mai 2019 privind aprobarea 
vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 
24335, situat in orasul Valenii de Munte, strada Zorelelor nr.5 (comisia nr.1); 

m) proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.207/28 noiembrie 2019 privind 
aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte,  cu 
numarul cadastral 10655, CF 3063 situat in orasul Valenii de Munte, str. Mihai Bravu, nr.20 
(comisia nr.1); 

n) proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.202/28 noiembrie 2019 privind 

aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu 
numarul cadastral 24765, CF 24765 situat in orasul Valenii de Munte, str.M.R.Paraschivescu, 
nr.f.n. (comisia nr.1); 

o) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24385, CF 24385, situat in orasul Valenii de 
Munte, str.Bratocea, nr.f.n. (comisia nr.1); 

p) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24208, CF 24208, situat in orasul Valenii de 
Munte, str.Bratocea, nr.f.n. (comisia nr.1); 

q) proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat din orasul Valenii de Munte pentru anul scolar 2020 – 2021 
(comisia nr.3); 

r) proiect de hotarare privind aprobarea planului de ordine si siguranta publica al Politiei 
Locale a orasului Valenii de Munte, pe anul 2020 (comisia nr.4) ; 

s) proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
« PRAHOVA INDUSTRIAL PARC » S.A Valenii de Munte pe anul 2020 (comisia nr.1) ; 

ş) proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului 
Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2020 si estimari pe anii 2021 – 2023 (comisia nr.1) ; 

t) proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului 
Sportiv Orasenesc « Teleajenul » Valenii de Munte, pe anul 2020, si estimari pe anii 2021 – 2023 

(comisia nr.1); 
ţ) proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului 

Cultural al orasului Valenii de Munte, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021 – 2023  (comisia nr.1); 
u) proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local in cursul anului 2020 

(comisia nr.1); 
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v) proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului 
Valenii de Munte, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021 - 2023 (comisia nr.1) ; 

x) proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII, 
PROGRAMUL ANL, 24 UNITATI LOCATIVE (P + 2E + M) – ETAPA A IIa, JUD.PRAHOVA, 
VALENII DE MUNTE, BDUL. NICOLAE IORGA, NR.158-160 (comisia nr.1 si comisia nr.2). 

w ) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 
 

5) Primul proiect de hotarare se refera la numirea Presedintelui de sedinta pentru luna 
martie 2020. 

Din acest moment, ora 915
, la sedinta participa si consilierul local Andreescu Dumitru, numarul 

consilierilor locali prezenti fiind de 17. 

Director executiv D.A.S. Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Serviciul 
administratie publica locala. 

Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice 
si de disciplina, munca si protectie sociala. 

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

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

nr.18/2020. 
6) Al doilea proiect de hotarare se refera la atribuirea denumirii “PARCUL DINO” 

pentru locul de joacă situat în str. Mihail Kogălniceanu nr.1-3, oraşul Vălenii de Munte. 
Inspector Chiroiu Nicolae prezinta raportul intocmit de catre Serviciu urbanism. 
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului si 

urbanism, protectia mediului si turism. 
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

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

nr.19/2020. 
7) Al treilea proiect de hotarare se refera atribuirea denumirii “PARCUL UNIRII” 

pentru spaţiul situat între Centrul Cultural “Nicolae Iorga” și Primăria oraşului Vălenii de 
Munte. 

Inspector Chiroiu Nicolae prezinta raportul intocmit de catre Serviciu urbanism. 
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului si 

urbanism, protectia mediului si turism. 
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

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

nr.20/2020. 
8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la aprobarea listei privind soluţionarea 

cererilor de schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, situate în oraşul Valenii de Munte, cu o locuinţă vacantă de 
aceeaşi categorie, în ordinea de ierarhizare stabilită conform HCL nr. 16/31.01.2020. 

Inspector Stanciu Alina prezinta raportul intocmit Serviciul buget – finante, impozite si 
taxe locale. 

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

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia 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. 

21/2020. 
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9 ) Al cincilea proiect de hotarare se refera la actualizarea cuantumului chiriei 
locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru 
Locuinte, in orasul Valenii de Munte. 

Inspector Stanciu Alina prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura.  

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia 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. 
22/2020. 

10) Al saselea proiect de hotarare se refera la atribuirea in folosinta gratuita catre 
ENGIE Romania S.A., a unui teren ce apartine domeniului public al orasului Valenii de 
Munte. 

Sef birou Moraru Ancuta prezinta raportul intocmit de catre Biroul impozite si taxe locale. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice 
si de disciplina, munca si protectie sociala. 
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

legalitate, ce este favorabil. 

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

nr.23/2020. 
11) Al saptelea proiect de hotarare se refera la aprobarea inchirierii prin licitatie 

publica a unui imobil, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar 
cadastral 20519 , situat in orasul Valenii de Munte, str. Berevoesti. Nr.8. 

Sef birou Moraru Ancuta prezinta raportul intocmit de catre Biroul impozite si taxe locale.  
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura.  
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice 

si de disciplina, munca si protectie sociala. 
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

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

nr.24/2020. 
12) Al optulea proiect de hotarare se refera la inchirierea prin licitatie publica a 

imobilului  situat in orasul Valenii de Munte, b-dul Nicolae Iorga, nr.62 - 66 – spatiu 
suprateran pentru activitati de agrement si spatiu subteran wc public (comisia nr.1 si 
comisia nr.4); 

Sef birou Moraru Ancuta prezinta raportul intocmit de catre Biroul impozite si taxe locale.  
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura.  
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice 
si de disciplina, munca si protectie sociala. 
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

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

nr.25/2020. 
13)Al noulea proiect de hotarare se refera la modificarea H.C.L. nr.201/28 noiembrie 

2019 privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului 
Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24205, CF 24205 situat in orasul Valenii de Munte, 
b-dul Nicolae Iorga, nr.f.n. 
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Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura.  

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

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

nr.26/2020. 
14) Al zecelea proiect de hotarare se refera la modificarea HCL nr.111/31 mai 2019 

privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de 
Munte, cu numar cadastral 24287, CF 24287, situat in orasul Valenii de Munte, str. 
Ecaterina Iorga nr.6. 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura.  

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

Discutii nu sunt. 

Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 
nr.27/2020. 

15) Al unsprezecelea proiect de hotarare se refera la modificarea H.C.L. nr.205/28 
noiembrie 2019 privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 23514, CF 23514 situat in orasul Valenii de 
Munte, str.Miron Costin, nr.f.n. 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura.  

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

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

nr.28/2020. 
16) Al doisprezecelea proiect de hotarare se refera la modificarea H.C.L. nr.105/31 

mai 2019 privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului 
Valenii de Munte, cu numar cadastral 24335, situat in orasul Valenii de Munte, strada 
Zorelelor nr.5. 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 

impozite si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura.  
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

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

nr.29/2020. 
17) Al treisprezecelea proiect de hotarare se refera la modificarea H.C.L. nr.207/28 

noiembrie 2019 privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 10655, CF 3063 situat in orasul Valenii de 
Munte, str. Mihai Bravu, nr.20. 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale. 



 6 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura.  

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

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

nr.30/2020. 
18) Al paisprezecelea proiect de hotarare se refera la modificarea H.C.L. nr.202/28 

noiembrie 2019 privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24765, CF 24765 situat in orasul Valenii de 
Munte, str.M.R.Paraschivescu, nr.f.n. . 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura.  

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

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

nr.31/2020. 
19) Al cincisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, 

ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24385, CF 
24385, situat in orasul Valenii de Munte, str.Bratocea, nr.f.n. 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura.  

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

Discutii nu sunt. 

Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 
nr.32/2020. 

20) Al saisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, 
ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24208, CF 
24208, situat in orasul Valenii de Munte, str.Bratocea, nr.f.n. 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura.  

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

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

nr.33/2020. 
21) Al saptesprezecelea 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 2020 – 2021. 

Director executiv D.A.S. Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Serviciul 
administratie publica locala. 

Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice 

si de disciplina, munca si protectie sociala. 
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

legalitate, ce este favorabil. 
Discutii nu sunt. 
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Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 
nr.34/2020. 

22) Al optsprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea planului de ordine si 
siguranta publica al Politiei Locale a orasului Valenii de Munte, pe anul 2020. 

Inspector Tanase Gheorghe prezinta raportul Serviciului politiei locale. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice 

si de disciplina, munca si protectie sociala. 
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

legalitate, ce este favorabil. 
Discutii nu sunt. 

Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 
nr.35/2020. 

23) Al nouasprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al S.C. « PRAHOVA INDUSTRIAL PARC » S.A Valenii de Munte pe 
anul 2020 . 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura. 

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

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

nr.36/2020. 
24) Al douazecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2020 si estimari pe anii 2021 – 
2023. 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura.  
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

legalitate, ce este favorabil. 
Discutii: 
Primar Florin Constantin: Reusiti sa va autofinantati? 
Director medical Tache Cristiana Rodica: Nu reusim sa ne autofinantam, intrucat salariile 

se ridica la 75% din cheltuieli. Daca noi am plati utilitatile, nu am mai putea asigura aceleasi 
conditii, acelasi confort sau le-am putea asigura cu mare greutate. 

Primar Florin Constantin: Cu cat au crescut veniturile proprii? 
Director medical Tache Cristiana Rodica: Veniturile proprii au crescut cu 6%, sunt o 

crestere medie. Am luat in considerare ce putem face si noi pentru a obtine venituri. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.37/2020. 
25) Al douazeci si unulea proiect de hotarare se refera la aprobarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Orasenesc « Teleajenul » Valenii de Munte, pe anul 
2020, si estimari pe anii 2021 – 2023. 

Presedinte Clubului Sportiv Orasenesc « Teleajenul » Valenii de Munte dl. Radulescu 
Gheorghe prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura.  

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

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

nr.38/2020. 
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26) Al douazeci si doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al Centrului Cultural al orasului Valenii de Munte, pe anul 2020 si 
estimari pe anii 2021 – 2023. 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura.  

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

Discutii nu sunt. 

Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 
nr.39/2020. 

27) Al douazeci si treilea proiect de hotarare se refera la utilizarea excedentului 
bugetului local in cursul anului 2020. 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura.  

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

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

nr.40/2020. 
28) Al douazeci si patrulea proiect de hotarare se refera la aprobarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021 – 
2023. 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura.  

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

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

nr.41/2020. 
29) Al douazeci si cincilea proiect de hotarare se refera la aprobarea studiului de 

fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul LOCUINTE PENTRU 
TINERI DESTINATE INCHIRIERII, PROGRAMUL ANL, 24 UNITATI LOCATIVE (P + 
2E + M) – ETAPA A II a, JUD.PRAHOVA, VALENII DE MUNTE, BDUL. NICOLAE 
IORGA, NR.158-160. 

Inspector Chiroiu Nicolae prezinta prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – 
finante, impozite si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura.  

Consilier local Toma Cornel prezinta raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului si 
urbanism, protectia mediului si turism. 

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

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

nr.42/2020. 
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30) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari, 
diverse ». 

- Primar Florin Constantin: Joi am avut o sedinta cu directorii de scoli si de spital si am 
discutat despre achizitia dezinfectantilor si masurile necesare pentru prevenirea infectiei cu 
coronavirus. In SICAP, in momentul de fata, nu exista stocuri de substante dezinfectante, stocurile 
furnizorilor sunt zero. Scolile vor primi adrese cu privire la masurile preventive ce se impun a fi 
luate, respectiv intensificarea masurilor de igienizare standard, pana la achizitionarea produselor 
dezinfectante. De asemenea, trebuie luate masuri de informare a elevilor si a parintilor. E valabil 
de altfel pentru toata lumea sa se ia masuri de prevenire a imbolnavirii. Nu este justificata panica 
ce s-a creat. Mai mult decat atat, la noi nu sunt multe mijloace de transport in comun, astfel incat 

putem considera ca nu suntem intr-o zona foarte expusa. 
 
- Consilier local Puscasu Adrian: Care este stadiul situatiei transportului elevilor cu 

microbuzul?  
- Director DAS Savulescu Mariana: Am purtat discutii cu scolile. Documentele sunt 

predate de la inceputul anului catre cele doua scoli, urmand ca acestea sa demareze procedura de 
achizitie. 

- Director Popescu Raluca: A fost demarata procedura de achizitie, avem insa nevoie de 
asistenta de specialitate pentru intocmirea caietului de sarcini. 
 - Primar Florin Constantin: O sa aveti tot sprijinul din partea noastra. 

 
 - Viceprimar Mares Liliana: ADI Deseuri Prahova ne-a inaintat Regulamentul de 
salubrizare actualizat. Trebuie mentionat faptul ca dupa aprobarea acestui regulament, conform 
art.2 punctul 30, fiecare UAT poate elabora propriul regulament de salubrizare care poate include, 
pe baza prevederilor prezentului Regulament, si prevederi specifice ale activitatilor de salubrizare 
enuntate in art.2 din Legea nr.101/2006 care nu fac parte din prezentul regulament, respectiv: 
maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice, curatarea si transportul zapezii pe caile 
publice, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile 
de ecarisaj, dezinsectia, dezinfectia si deratizarea. Modificarile aduse de noul regulament sunt la 
indicatorii de performanta, la sanctiunile pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare, la obligatiile 

operatorului si la categoriile de deseuri. 
 - Primar Florin Constantin: Acest Regulament de salubrizare trebuie aprobat in Consiliul 
Local. Veti primi regulamentul, il studiati si veniti cu propuneri pentru ca la sfarsitul lunii viitoare 
trebuie aprobat. 
 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 10
15

. 

 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Oprea Constantin 

  
 
 
 

      SECRETAR GENERAL, 
Onoiu Elena - Adina 


