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CONSILIUL LOCAL 

    AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

 

PROCES – VERBAL 

 

 
Incheiat astazi 28 iunie 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.425/22 
iunie   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 15 consilieri locali,  sedinta fiind  legal constituita. 
 Lipseste  consilierul local : Chivaran Gabriel (absent nemotivat) si Moldoveanu Iuliana 
(absent motivat). 
 Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Oprea Daniel, Otelea Bogdan – Andrei, 
Calinoiu Dragos, Toma Cornel, Popescu Constantin – Gabriel, Iorga Gabriela,   Savulescu Eugen, 
Raiciu Liliana – Sanda, Faciu Ioana, Niculae Nicoleta, Costovici Marian, Piscan Ion – Daniel, 
Mares Liliana, si   Gajman Doru. 
 La sedinta mai participa si invitatii - dna Nachila Andreea – sef Serviciu Proiecte cu 

finantare externa – Consiliul Judetean Prahova si dl. Dogaru Mihnea – director executiv S.C. 
Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova S.A. 
 2) Decanul de vârstă al consilierilor locali Popescu Constantin - Gabriel propune ca 
președinte de ședinta  pe dl. consilier local Oprea Daniel. 

Propunerea este acceptată cu  15 voturi « pentru » și din acest moment consilierul local 
Oprea Daniel preia conducerea efectiva a ședinței ordinare. 
 3) Președintele de ședință Oprea Daniel supune la vot deschis procesul – verbal încheiat cu 
ocazia ședinței ordinare  a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 30 mai 2017, 
întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  
 Acestea nu sunt. 

  Procesul verbal de sedinta este supus la vot si aprobat cu  15 voturi « pentru ». 
4) - Presedinte de sedinta Oprea Daniel : se propune suplimentarea ordinii de zi cu doua 

proiecte de hotarare, respectiv proiectul de hotarare pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea 
nr.73/30.08.2016  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, si respectiv cu 
proiectul de hotarare privind aprobarea emiterii acordului prealabil in vederea amenajarii unui sens 
giratoriu km 111 + 385 pentru asigurarea tuturor relatiilor din zona pe terenul in suprafata de 665 
m.p. proprietatea publica a orasului Valenii de Munte de catre catre LIDL ROMANIA S.C.S. 

Totodata va propun, cu acordul initiatorului de proiect, scoaterea de pe ordinea de zi a 

proiectului de hotarare privind constituirea  unui drept de administrare Companiei Nationale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru terenul in suprafata de 665 m.p.  in vederea 
amenajarii unui sens giratoriu km 111 + 385 pentru asigurarea tuturor relatiilor din zona. 
 Apoi presedintele de sedinta Oprea Daniel supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de 
zi cu cele doua proiecte de hotarare mentionate mai sus. 

Toti cei 15  consilieri locali prezenti la sedinta sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi.  
Apoi presedintele de sedinta Oprea Daniel supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi a 

proiectului de hotarare privind constituirea unui drept de administrare Companiei Nationale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru terenul in suprafata de 665 m.p.  in vederea 
amenajarii unui sens giratoriu km 111 + 385 pentru asigurarea tuturor relatiilor din zona. 
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Toti cei 15  consilieri locali prezenti la sedinta sunt de acord cu scoaterea acestui proiect de 
pe ordinea de zi.  

- Presedintele de sedinta Oprea Daniel : propun ca proiectul de hotarare pentru modificarea 
Anexei nr.2 la Hotararea nr.73/30.08.2016  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 sa fie introdus primul pe ordinea de zi, iar cel privind aprobarea emiterii acordului 
prealabil in vederea amenajarii unui sens giratoriu km 111 + 385 pentru asigurarea tuturor relatiilor 
din zona pe terenul in suprafata de 665 m.p. proprietatea publica a orasului Valenii de Munte de 

catre catre LIDL ROMANIA S.C.S. sa fie introdus la lit.c) in locul proiectului scos. 
Proiectul ordinii de zi cu modificat si completat este supus la vot si aprobat cu 15 voturi «  

pentru ». 

Ordinea de zi este urmatoarea : 

a) proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea nr.73/30.08.2016  
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 ; 

b) proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului « Fazarea Proiectului 
Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si  canalizare in judetul Prahova » ; 

 c) proiect de hotarare privind  aprobarea  modificarii si completarii Inventarului bunurilor 
care apartin domeniului privat  al orasului Vălenii de Munte; 

d) proiect de hotarare privind aprobarea emiterii acordului prealabil in vederea amenajarii 
unui sens giratoriu km 111 + 385 pentru asigurarea tuturor relatiilor din zona pe terenul in suprafata 
de 665 m.p. proprietatea publica a orasului Valenii de Munte de catre catre LIDL ROMANIA 
S.C.S.; 
  e) proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al 
Spitalului Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2017 ; 
 f) proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al 
Centrului Cultural al orasului  Valenii de Munte, pe anul  2017 ; 

 g) proiect de hotarare  privind aprobarea  rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al 
orasului  Valenii de Munte, pe anul  2017 ;  
 h) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse; 

 
- Presedinte de sedinta Oprea Daniel : as dori sa le acordam cuvantul invitatilor nostri 

intrucat sunt aici pentru a sustine necesitatea extinderii rampei ecologice pe terenul perimetral in 
suprafata de 10.200 m.p. Sunteti de acord sa le acordam acum cuvantul ? 
  Toti consilierii locali prezenti la sedinta sunt de acord.    
- Andreea Nachila - sef Serviciu Proiecte cu finantare externa – Consiliul Judetean Prahova : va  
fac un scurt istoric al rampei. Functionarea acesteia este prevazuta pana in anul 2021. Partea de 

echipamente de colectare selectiva a aprut mult mai tarziu decat ne-am dorit-o noi, si neavand 
infrastructura de colectare selectiva, cantitatea de deseuri a fost mult mai mare decat cele estimate 
initial. In acest moment celula 1 de care vorbim nu mai este atat de goala si se impune extinderea 
rampei  avand in vedere angajamentele pe care ni le-am asumat prin contractul de finantare pe care 
l-am semnat. Din cate stiu langa rampa exista un teren disponibil care apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte. Primul pas al dumneavoastra pentru initierea investitiei ar fi un acord 
pentru proiectul de extindere. Proiectul ar fi finantat din bugetul Consiliului Judetean – fonduri 
europene pentru partea de extindere de rampa.  
  Exista documentatii tehnice care au fost intocmite la anumite momente, exista un PUZ 
intrucat o parte din ternul din jurul rampei este in extravilan, exista un studiu de fezabilitate 

intocmit in anul 2014, document ce trebuie actualizat  cu cat ar trebui sa ne extindem pentru celua 2. 
 Sunt intebari ? 

- Consilier local Oprea Constantin : ce avantaje avem noi cetatenii orasului ? Rampa 
aceasta a mai fost extinsa. Rampa asta a fost arondata la anumite localitati. 
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- Andreea Nachila - sef Serviciu Proiecte cu finantare externa – Consiliul Judetean 
Prahova : conform documentelor pe care si le-a asumat tara, pe care si le-a asumat judetul, si dvs., 
exista un studiu de fezabilitate din care rezulta ca vor fi folosite doua rampe Valenii de Munte si 
Boldesti. S-a incercat infiintarea unui depozit nou. Nu s-a putut face, prin urmare s-a propus 
extinderea la ceea ce avem. Rampa nu s-a extins. 

In acest moment functioneaza operatorii din zonele 3,4 si 5. 
Primar Florin Constantin : parteneriatul a fost incheiat intre 13 localitati. Astazi cate 

localitati aduc gunoiul in rampa ? 
 - Dogaru Mihnea – director executiv S.C. Compania de Servicii Publice si Energii 

Regenerabile Prahova S.A : 17 localitati anul trecut. In prezent aduc 7 localitati. A scazut numarul 
de deponenti. 

- Primar Florin Constantin : alta localitate din afara parteneriatului aduce gunoiul la rampa 
din oras ? 

 - Dogaru Mihnea – director executiv S.C. Compania de Servicii Publice si Energii 
Regenerabile Prahova S.A. : nu stiu sa raspund cine a semnat la momentul respectiv protocolul. 
Acum sunt 7 localitati. Operatorul de depozit contribuie cu o cota parte a redeventiei de un 
euro/tona de gunoi – despagubire pentru disconfortul creat. 

- Primar Florin Constantin : platiti un euro/tona, dar se imparte intre Consiliul 
Judetean Prahova si noi. Consiliul Judetean ia 80% iar noi 20%. In cazul realizarii extinderii 

rampei, vom renegocia redeventa. 
- Andreea Nachila sef Serviciu Proiecte cu finantare externa – Consiliul Judetean 

Prahova: redeventa se va recalcula potrivit noului parteneriat. 
- Presedinte de sedinta Oprea Daniel : disconfortul pentru populatie creste. 
- Primar Florin Constantin : avem o adresa de la Spitalul Orasenesc Valenii de Munte 

in care ni se spune ca Societatea Salubritate – Valenii de Munte nu-i ridica decat cartoanele mari, 
pentru ca hartia de scris nu i-o mai primeste la rampa. 
 - Dogaru Mihnea director executiv S.C. Compania de Servicii Publice si Energii 
Regenerabile Prahova S.A. : am primit notificare de incetare a contractului pentru ca, colectarea se 
va face de catre S.C. SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L. 

- Primar Florin Constantin : primiti hartia sau nu? 
 - Dogaru Mihnea director executiv S.C. Compania de Servicii Publice si Energii 
Regenerabile Prahova S.A. : hartia de scris nu se poate valorifica. 

- Primar Florin Constantin : mai avem o adresa transmisa de catre dvs. catre 
salubritate, inregistrata la noi sub nr.9151/15.06.2017 prin care ni se aduce la cunostinta sunteti la 
un pas de a stopa colaborarea privind deseurile selective, intrucat calitatea deseurilor selective aduse 
lasa foarte mult de dorit, nu se pot recupera nici 20% din cantitatea adusa.  

- Dogaru Mihnea director executiv S.C. Compania de Servicii Publice si Energii 
Regenerabile Prahova S.A.   : se face raport de valorificare.  

- Primar Florin Constantin : cu ce prêt vindeti cartonul ? 

- Dogaru Mihnea director executiv S.C. Compania de Servicii Publice si Energii 
Regenerabile Prahova S.A. : cartonul din ambalaje, daca nu ma insel 200 lei /tona. 

- Primar Florin Constantin : noua cu cat ni-l platiti ? 
 - Dogaru Mihnea director executiv S.C. Compania de Servicii Publice si Energii 
Regenerabile Prahova S.A. : in calculatia inaintata pretul este pe tona de reciclare. La valorificare 
pretul este de 200 lei/tona. 

- Primar Florin Constantin : ce suprafata trebuie pentru extindere ? 
  - Andreea Nachila : trebuie refacut studiul de fezabilitate intrucat a fost facut in anul 2014. 

- Primar Florin Constantin : daca in noul PUG, ce va intra vineri in comisie la judet, se 
impune restrictie de construire pe o raza de 1 km, cum se mai face extinderea ? 

- Andreea Nachila sef Serviciu Proiecte cu finantare externa – Consiliul Judetean 
Prahova : exista o limita pentru astfel de investitii. 

- Primar Florin Constantin : va multumim pentru prezenta. Consider ca acum s-a 
inteles  necesitatea extinderii rampei ecologice. 
  Alte discutii nu mai sunt. 
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  Cu acordul presedintelui de sedinta invitatii Andreea Nachila si Dogarul Mihnea parasesc 
sala de sedinta. 

 

 5) Primul proiect de hotarare se refera la modificarea Anexei nr.2 la Hotararea 

nr.73/30.08.2016  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 Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul Comisiei juridice şi de disciplină, 
muncă şi protecţie socială. 

Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discutii : 
- Consilier local Oprea Constantin : la Sala de Sport avem director, iar la Clubul Sportiv 

presedinte. La functia detinuta la Clubul Sportiv se mentioneaza director. Daca e presedinte de ce 
ati trecut apoi la functie director ? 

- Inspector Coman Mihaela : asa este corect. 
 Alte discutii nu mai sunt. 

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

46/2017. 

 

6) Al doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea cofinantarii proiectului 

« Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si  canalizare in judetul 

Prahova ». 

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

impozite si taxe locale . 

Consilier local Toma Cornel prezinta raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 
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 și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea nr. 

47/2017. 
 

 7) Al treilea proiect de hotarare se refera la aprobarea  modificarii si completarii 

Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat  al orasului Vălenii de Munte. 

Inspector State Cristian prezinta raportul întocmit de către Compartimentul cadastru si 
agricultura  si Serviciul buget - finanţe, impozite şi taxe locale. 

Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul Comisiei juridice şi de disciplină, 

muncă şi protecţie socială; 
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt.  

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

48/2017. 

 

8) Al patrulea  proiect de hotarare se refera aprobarea emiterii acordului prealabil in 

vederea amenajarii unui sens giratoriu km 111 + 385 pentru asigurarea tuturor relatiilor din 

zona, pe terenul in suprafata de 665 m.p. proprietatea publica a orasului Valenii de Munte, de  

catre LIDL ROMANIA S.C.S. 

 Inspector Chiroiu Nicolae prezinta raportul serviciului Urbanism. 
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Consilier local Toma Cornel prezinta raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 
urbanism, protectia mediului si turism. 

 Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul Comisiei juridice şi de disciplină, 
muncă şi protecţie socială; 

Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

 Discutii nu sunt. 
Proiectul de hotarare ,  este supus la vot si aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptandu-se  

hotararea nr.49/2017. 

    

9) Al cincilea proiect de hotarare se refera aprobarea rectificarii bugetului de venituri 

si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2017. 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Spitalul orasenesc Valenii de 
Munte. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei pentru activități economico-
financiare și agricultură. 

Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discutii nu sunt. 

Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.50/2017.  

 

 10) Al saselea proiect de hotarare se refera aprobarea rectificarii bugetului de venituri 

si cheltuieli al Centrului Cultural al orasului  Valenii de Munte, pe anul  2017. 

Manager Centru Cultural Ene Florina prezinta raportul intocmit de catre Centrul Cultural al 
orasului Valenii de Munte. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei pentru activități economico-
financiare și agricultură. 

Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.50/2017. 

  

 11) Al saptelea proiect de hotarare se refera la aprobarea  rectificarii bugetului de 

venituri si cheltuieli al orasului  Valenii de Munte, pe anul  2017.  

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 prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.52/2017. 

  

  

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

diverse ». 

 Discutii : 
- Sef birou A.P.L. prezinta informarea privind incediul de locuinta produs in data de 

15.06.2017 la proprietatea mostenitorilor Ghemea Gheorghe. In baza H.C.L nr.86/2015 li se va 
acorda un ajutor in cuantum de 5000 lei. 

- Presedinte de sedinta Oprea Daniel : aveti propuneri ? 
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- Consilier local Gajman Doru : ce sa facem ? 
- Primar Florin Constantin : putem sa-i ajutam cu totii. Fiecare dintre noi poate sa-i ajute 

cu cate ceva. 
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 1300.  

 
 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Oprea Daniel 

 

 

 

 

SECRETARUL ORASULUI, 

                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


