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CONSILIUL LOCAL 

    AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

PROCES – VERBAL 

 
Incheiat astazi 28 iunie 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.290/21 
iunie 2019. 

 Initiatorul proiectului ordinii de zi este primarul orasului Valenii de Munte – Florin 
Constantin. 
 1). Inlocuitorul secretarului  orasului Valenii de Munte, Miroiu Ileana - Lelia – face prezenta 
consilierilor locali, constatand ca sunt prezenti 17 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, Piscan Ion – Daniel, Gajman Doru, Costovici 
Marian, Niculae Nicoleta, Puscasu Gheorghe – Adrian si Andreescu Dumitru. 
 2) Presedinte de sedinta ales pentru luna iunie este d-nul consilier local Andreescu Dumitru. 

3) Președintele de ședința Andreescu Dumitru supune la vot deschis procesul – verbal 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare  a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 31 
mai 2019, întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  
 Acestea nu sunt. 
  Procesul verbal de ședință este supus la vot și aprobat cu  17 voturi « pentru ». 

4) Presedinte de sedinta Andreescu Dumitru: se solicita suplimentarea ordinii de zi cu inca 

doua  proiecte de hotarare si anume, proiectul de hotarare pentru modificarea contractului de 

mandat nr.7161/2014 prin incheierea unui act aditional, respectiv proiectul de hotarare 
privind aprobarea organigramei, statului de functii, normativului de personal  si Regulamentului de 
organizare si functionare ale  Spitalului orasenesc Valenii de Munte. 

Presedintele de sedinta Andreescu Dumitru supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de 
zi cu proiectele de hotarare mentionate mai sus. 

Toti cei 17 consilieri locali prezenti la sedinta sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu 
proiectele mentionate.  

Presedintele de sedinta Andreescu Dumitru propune ca proiectele de hotarare suplimentate sa 
fie introduse pe ordinea de zi  la litera a) si b), restul hotararilor decalandu-se in mod corespunzator. 

Apoi proiectul ordinii de zi suplimentat este supus la vot si aprobat cu 17 voturi «pentru ». 
Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu  17  voturi «  pentru ». 
 

Ordinea de zi este urmatoarea : 
a) proiect de hotarare pentru modificarea contractului de mandat nr.7161/2014 prin 

incheierea unui act aditional; 

b) proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii, normativului de 
personal  si Regulamentului de organizare si functionare ale  Spitalului orasenesc Valenii de Munte ; 

c) proiect de hotarare privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna iulie 2019 ; 
 d) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24374, CF 24374, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.George Enescu, nr.36 ; 
 e) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24344, CF 24344, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.George Enescu, nr.40A ; 
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f) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24376, CF 24376, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.George Enescu, nr.40C ; 
 g) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24352, CF 24352, situat in orasul,Valenii de Munte,  
str.Digului,  nr.2; 

h) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte cu numarul cadastral 24365, CF 24365, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.Digului,  nr.22 ; 

i) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 

orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24342, CF 24342, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.George Enescu,  nr.40; 

j) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte cu numarul cadastral 24285, CF 24285, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.Petru Rares,  nr.57 ; 
 k) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 
 
 5) Primul proiect de hotarare se refera la modificarea contractului de mandat nr.7161/2014 

prin incheierea unui act aditional. 
Inspector Coman Mihaela prezinta raportul intocmit de catre Oficiul Resurse umane. 

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

Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discutii :  
- Primar Florin Constantin : precizez ca nu intentionez sa desfiintez societatea, chiar daca au 

fost instrainate bunurile acesteia. Pastrez aceasta societate in eventualitatea in care hotaram rezilierea 
contractului cu Rosal. 

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

nr.114/2019. 
6) Al doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea organigramei, statului de functii, 

normativului de personal  si Regulamentului de organizare si functionare ale  Spitalului 

orasenesc Valenii de Munte. 
Inspector Coman Mihaela prezinta raportul intocmit de catre Oficiul Resurse umane. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta pentru raportul comisiei pentru probleme 

juridice si de disciplina, munca si protectie sociala. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii : 

- Primar Florin Constantin : d-na Coman Mihaela, care sunt modificarile fata de statele si 
organigrama aprobate anterior ? 

- Inspector Coman Mihaela : au infiintat un post de asistent medical. 
- Primar Florin Constantin : postul de asistent medical pentru ce sectie a fost infiintat ? 
- Inspector Coman Mihaela : nu stiu, nu au facut aceasta precizare, dar putem afla. 
Primarul orasului Florin Constantin – initiatorul proiectului de hotarare, propune retragerea 

proiectului de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii, normativului de personal  
si Regulamentului de organizare si functionare ale  Spitalului orasenesc Valenii de Munte. 

Retragerea proiectului este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru ». 
 

7) Al treilea proiect de hotarare se refera la numirea Presedintelui de sedinta pentru 

luna iulie 2019 . 
Sef birou Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Serviciul administratie 

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

Inlocuitorul secretarului 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.115/2019. 
8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la  aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24374, CF 

24374 situat in orasul Valenii de Munte,  str.George Enescu, nr.36. 
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 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.116/2019. 
9) Al cincilea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine 

domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24344, CF 24344, situat 

in orasul Valenii de Munte, str.George Enescu, nr.40A 
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 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.117/2019. 
10) Al saselea proiect de hotarare se aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine 

domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24376, CF 24376, situat in 

orasul Valenii de Munte, str. George Enescu nr.40C. 
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 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.118/2019. 
11) Al saptelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24352, CF 

24352, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Digului, nr.2. 
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 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.119/2019. 
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 12) Al optulea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24365, CF 

24365, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Digului, nr.22. 
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 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.120/2019. 

13) Al noulea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine 

domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24342, CF 24342 situat 

in orasul Valenii de Munte,  str.George Enescu, nr.40. 
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 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.121/2019. 
14) Al zecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24285, CF 

24285, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Petru Rares, nr.57. 
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 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.122/2019. 
                                                

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

diverse ». 
Discutiile au loc astfel : 

Inlocuitorul secretarului orasului Miroiu Ileana – Lelia aduce la cunostinta Consiliului Local 
referatul nr.13629/25.06.2019, intocmit de catre Serviciul Urbanism privind cererea 
nr.13318/21.06.2019, adresata Primariei orasului Valenii de Munte de catre S.C. DACIA L.C.D. 
S.R.L. 

- Primar Florin Constantin : veniti cu propuneri, cum facem ? Oprim cele 5 garaje cu conditia 
sa apara in locul  lor niste constructii civilizate sau inchiriem societatii DACIA L.C.D. ? Tin sa 
mentionez ca garajele nu sunt folosite ca garaje, ci ca magazii, iar din punct de vedere legal sunt pe 
langa lege pentru ca nu au autorizatii de construire. 

- Consilier local Oprea Constantin : propun sa le aducem la cunostinta aceasta situatie,  celor 
care folosesc  garajele, sa ia masuri pana la sfarsitul anului. 

-  Viceprimarul orasului Valenii de Munte – Mares Liliana aduce la cunostinta Consiliului 
Local ca de la 1 iulie se mareste pretul la apa si canalizare. 

- Primar Florin Constantin : au venit niste copii care fac desene cu graffiti, au lasat vreo 2 
pliante, vreau sa le vedeti, mie mi-au placut. Doream sa va intreb daca sunteti de acord ca la 
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rectificarea sa fie prevazuti bani pentru o suprafata de aproximativ 600 m.p. pentru toate institutiile 
de invatamant? 

Toti consilierii locali sunt de acord cu propunerea. 
- Primar Florin Constantin : la Primaria Valenii de Munte am primit vizita unor moldoveni, 

veterani de razboi si i-am invitat la Universitatea Iorga. 
 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  9

50
. 

 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Andreescu Dumitru 

 

 

 

 

 

       SECRETARUL ORASULUI, 

                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


