CONSILIUL LOCAL
AL ORASULUI
VALENII DE MUNTE

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 28 noiembrie 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 0900 si este publica.
Convocarea sedintei s-a facut prin dispozitia primarului orasului Valenii de Munte nr.1064/22
noiembrie 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 Gajman Doru.
Sunt prezenti consilierii locali : Calinoiu Dragos, Oprea Constantin, Oprea Daniel, Otelea Bogdan –
Andrei, Mares Liliana, Toma Cornel, Iorga Gabriela, Moldoveanu Iuliana, Popescu Constantin – Gabriel,
Savulescu Eugen, Raiciu Liliana – Sanda, Costovici Marian, Faciu Ioana, Niculae Nicoleta si Piscan Ion –
Daniel.
2) Președinte de ședinta pentru luna noiembrie este domnul consilier local Savulescu Eugen.
3) Președintele de ședință Savulescu Eugen supune la vot deschis procesul – verbal încheiat cu ocazia
ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 27 octombrie 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) Apoi presedintele de sedinta supune la vot deschis proiectul ordinii de zi, intreband daca sunt si
alte probleme urgente sau completari/modificari de facut.
Acestea nu sunt.
Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu 15 voturi « pentru ».
4) Ordinea de zi este urmatoarea :
a) proiect de hotarare privind numirea d-nei Miroiu Ileana - Lelia in functia de Sef serviciu al
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Valenii de Munte;
b) proiect de hotarare privind aprobarea completarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului
privat al orasului Vălenii de Munte;
c) proiect de hotarare aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al oraşului Vălenii de
Munte a suprafeţei de teren de 1.577 m.p. situat în str.Alexandru Donici, nr.f.n., cu numărul cadastral 24273;
d) proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre A.N.L. a unui teren in vederea
construirii de locuinte de serviciu ;
e) proiect de hotarare privind aprobarea asocierii orasului Valenii de Munte cu judetul Prahova, in
vederea realizarii obiectivului de investitii de interes local ,,Iluminat public pe bulevardul Nicolae Iorga,
str.Stefan cel Mare’’ ;
f) proiect de hotarare pentru modificarea hotararii nr.77/31 august 2017 privind aprobarea asocierii
orasului Valenii de Munte cu judetul Prahova, in vederea realizarii ,,Lucrarilor si documentatiilor necesare
obtinerii autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila pentru Scoala cu 10 Sali de clasa Romeo
Constantinescu ( Liceul Tehnologic Agromontan) si Colegiul National Nicolae Iorga’’ ;
g) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii tractorului universal 650 M cu remorca ce apartine
domeniului privat al orasului Valenii de Munte ;
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h) proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a taxelor locale speciale pentru
anul fiscal 2018 ;
i) proiect de hotarare privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor aflate în stare de
insolvabilitate;
j) proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L.nr.28/30 martie 2017 privind utilizarea
excedentului bugetului local, in cursul anului 2017;
k) proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc
Valenii de Munte, pe anul 2017;
l) proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural al
orasului Valenii de Munte, pe anul 2017;
m) proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de
Munte, pe anul 2017;
n) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.
5) Primul proiect de hotarare se refera la numirea d-nei Miroiu Ileana - Lelia in functia de Sef
serviciu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Valenii de Munte.
Inspector Coman Mihaela prezinta raportul intocmit de catre Oficiul resurse umane.
Din acest moment participa la sedinta si domnul consilier local Gajman Doru, numarul consilierilor
locali prezenti crescand la 16.
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 este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru » si un vot « impotriva » (consilier local
Costovici Marian), adoptându-se hotărârea nr. 110/2017.
6) Al doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea completarii Inventarului bunurilor care
apartin domeniului privat al orasului Vălenii de Munte.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget - finanţe, impozite şi taxe
locale si Compartimentul cadastru si agricultura
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 este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr. 111/2017.

7) Al treilea proiect de hotarare se refera la aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul
public al oraşului Vălenii de Munte a suprafeţei de teren de 1.577 m.p. situat în str.Alexandru Donici,
nr.f.n., cu numărul cadastral 24273.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe
locale.
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 este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr. 112/2017.
8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la transmiterea in folosinta gratuita catre A.N.L. a
unui teren in vederea construirii de locuinte de serviciu.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de către Serviciul urbanism.
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Consilier local Toma Cornel prezinta raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism,
protectia mediului si turism.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei pentru activitati economico- financiare si
agricultura.
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. 113/2017.
9) Al cincilea proiect de hotarare se refera la aprobarea asocierii orasului Valenii de Munte cu
judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului de investitii de interes local ,,Iluminat public pe
bulevardul Nicolae Iorga, str.Stefan cel Mare’’.
Sef Serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe
locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul intocmit de catre comisia 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 și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr. 114/2017.
10) Al saselea proiect de hotarare se refera la modificarea hotararii nr.77/31 august 2017

privind aprobarea asocierii orasului Valenii de Munte cu judetul Prahova, in vederea realizarii
,,Lucrarilor si documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie
civila pentru Scoala cu 10 Sali de clasa Romeo Constantinescu ( Liceul Tehnologic Agromontan) si
Colegiul National Nicolae Iorga’’
Sef Serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe
locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul intocmit de catre comisia 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 și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr. 115/2017.
11) Al saptelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii tractorului universal 650 M

cu remorca 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 intocmit de catre comisia 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 și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr. 116/2017.
12) Al optulea proiect de hotarare se refera la stabilirea impozitelor si taxelor locale si a taxelor
locale speciale pentru anul fiscal 2018.
Sef Serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe
locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul intocmit de catre comisia economico - financiara
si agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este favorabil.
Discutii :
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Consilier local Faciu Ioana : si anul trecut am sustinut si sustin si anul acesta reducerea cotei de
impozitare pentru persoanele juridice. Persoanele juridice simt plata acestui impozit. Din pacate suntem putin
care sustinem persoanele juridice.
Alte discutii nu mai sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 14 voturi « pentru » si 2 voturi « abtinere » (consilier local
Faciu Ioana si consilier local Niculae Nicoleta), adoptându-se hotărârea nr. 117/2017.
13) Al noulea proiect de hotarare se refera la scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor aflate

în stare de insolvabilitate.
Sef birou Iordache Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe
locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul intocmit de catre comisia 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 și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr. 118/2017.
14) Al zecelea proiect de hotarare se refera la modificarea si completarea H.C.L.nr.28/30 martie
2017 privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2017.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe
locale.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul intocmit de catre comisia 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 și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr. 119/2017.
15) Al unsprezecelea proiect de hotarare se refera la rectificarea 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 prezinta raportul intocmit de catre comisia 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 și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr. 120/2017.
16) Al doisprezecelea proiect de hotarare se refera la rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al Centrului Cultural al orasului Valenii de Munte, pe anul 2017.
Manager Ene Florina prezinta raportul intocmit de catre Centrul Cultural Orasenesc Valenii de
Munte.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul intocmit de catre comisia 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 și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr. 121/2017.
17) Al treisprezecelea proiect de hotarare se refera la rectificarea 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.
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Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul intocmit de catre comisia 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 și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr. 122/2017.
18) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse ».
Discutiile au loc astfel :
a) Directorul Liceului Tehnologic Agromontan « Romeo Constantinescu » prezinta proiectul planului
de scolarizare al liceului, pe anul scolar 2018 – 2019.
- Primar Florin Constantin : din partea agentilor din Parcul Industrial ati primit solicitari ?
Director Popescu Raluca : da, au solicitat in domeniul activitatilor economice, lemnului,
apiculturii si pielarie.
Primar Florin Constantin : pentru tehnician agromontan avem solicitari ?
Director Popescu Raluca : au optat copii din toata zona, completand macheta in acest sens.
Consilier local Gajman Doru : clasa aceasta a mai functionat. Isi gasesc de lucru ? E clasa de
liceu, dar multi merg pe invatamantul superior.
Primar Florin Constantin : a fost transmisa si nota de fundamentare privind planul de
scolarizare pe anul scolar 2018 – 2019 si din partea Colegiului National « Nicolae Iorga », dar acolo nu sunt
modificari. Am vrut sa va aduc la cuonostinta aceste propuneri privind planul de scolarizare atat pentru
Colegiului National « Nicolae Iorga », cat si pentru Liceul Tehnologic Agromontan « Romeo
Constantinescu », intrucat mi s-a solicitat avizarea acestora.
Va dati acordul de principiu pentru planul de scolarizare al Liceului Tehnologic Agromontan
« Romeo Constantinescu » pentru anul scolar 2018 – 2019 ?
Toti cei 16 consilieri locali si-au dat acordul de principiu pentru planul mai sus mentionat.
b) Apoi secretarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta consilierilor locali constinutul
urmatoarelor adrese, astfel :
1.
Adresa nr.4207/09.10.2017 a S.C. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. VALENII DE MUNTE,
inregistrata la institutia noastra sub nr.67463/09.10.2017, privind acordul Consiliului Local al orasului
Valenii de Munte privind demararea procedurii de selectie a directorului general al societatii.
- Presedintele de sedinta Savulescu Eugen : va dati acordul privind demarararea procedurii de selectie a
directorului general al societatii.
Toti cei 16 consilieri locali si-au dat acordul privind demararea procedurii de selectie a directorului
general al S.C. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. VALENII DE MUNTE.
2.
Adresa nr.15638/16.11.2017 a Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, inregistrata la institutia
noastra sub nr.70819/16.11.2017 referitoare la Depozitul de deseuri Valenii de Munte situat in str.Valea
Gardului, nr.6, care a ajuns la un grad de umplere/utilizare de 95% din capacitatea de depozitare proiectata
(inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului cu respectarea prevederilor H.G.nr.349/2005).
3.
Adresa S.C SALUBRITATE VALENII DE MUNTE S.R.L., inregistrata la institutia noastra sub
nr.70909/17.11.2017 prin care se solicita acordarea sumei de 150 lei/salariat, inclusiv administrator ca prima
pentru sarbatori, cu mentuinea ca, aceasta cheltuiala este preconizata in bugetul de venituri si cheltuieli al
societatii pentru anul 2017.
Toti cei 16 consilieri locali si-au dat acordul privind acordarea sumei de 150 lei/salariat, inclusiv
administrator.
4.
Adresa nr.7017/DP/679/27.10.2017 a S.C. HIDRO PRAHOVA S.A., inregistrata la institutia noastra
sub nr.69507/06.11.2017 referitoare la colectarea apelor pluviale de pe domeniul public si privat al orasului
Valenii de Munte, respectiv incheierea contractului pentru colectare.
- Presedintele de sedinta Savulescu Eugen : care este punctul de vedere al dvs. ?
Niciun consilier local nu a fost de acord.
5. Adresa S.C. SAINT – GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L., inregistrata la institutia noastra sub
nr.71561/27.11.2017.
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- Primar Florin Constantin : in adresa au fost identificate lucrarile efectuate in cadrul S.C. PRAHOVA
INDUSTRIAL PARC S.A VALENII DE MUNTE, si pentru care se solicita suportul in clarificarea si
stabilirea regimului juridic. Consider ca, este necesar consultarea cu un avocat.
- Consilier local Oprea Constantin : trebuie gasita o solutie.
- Presedintele de sedinta Savulescu Eugen : care este punctul de vedere al dvs. ?
Toti consilierii locali au fost de acord cu incheierea de contract cu specialisti in vederea solutionarii in
mod legal a spetei.
c) Apoi auditorul intern Stoica Florica prezinta informarea nr.71597/27.11.2017 privind rezultatele
Raportului de audit financiar al Camerei de Conturi.
- Consilier local Oprea Constantin : nu stiu daca se incadreaza Parcul Industrial.
- Auditor intern Stoica Florica : se incadreaza.
- Primar Florin Constantin : la sfarsitul lunii o sa ajungem la o concluzie.
- Secretar oras Onoiu Elena – Adina : o sa primiti pe mail raportul de audit nr.68432/20.10.2017
incheiat in urma auditului financiar asupra contului de executie pe anul 2016 la U.A.T. Valenii de Munte si
decizia nr.37/09.11.2017 a Camerei de Conturi Prahova.
Alte discutii referitoare la informare nu mai sunt.
Primar Florin Constantin : va astept pe 1 decembrie la ora 1300 la manifestari. Defilarea va
avea loc pe str.George Enescu si nu pe bulevard.
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 extraordinare a Consiliului
Local al orasului Valenii de Munte.
Sedinta s-a terminat la ora 1040.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Savulescu Eugen
SECRETARUL ORASULUI,
Onoiu Elena - Adina
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