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CONSILIUL LOCAL 

    AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

 
Incheiat astazi 28.11.2019, 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.596/21 
noiembrie 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  toti cei 17  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, Andreescu Dumitru, Puscasu Gheorghe – Adrian si Niculae Nicoleta.  
 2) Presedinte de sedinta pentru luna noiembrie este d-na consilier local  Mares Liliana. 

3) Președintele de ședința Mares Liliana supune la vot deschis procesul – verbal încheiat cu 
ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 30 octombrie 
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) Apoi președintele de ședință supune la vot deschis proiectul ordinii de zi, întrebând dacă 
sunt și alte probleme urgente sau completări/modificări de făcut.  

Acestea nu sunt. 

Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu 17 voturi «  pentru ». 
 
Ordinea de zi este urmatoarea : 
a) proiect de hotarare privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna  decembrie 2019 

(Comisia nr.4); 

 b) proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
Consiliului  Local al orasului Valenii de Munte  (Comisia nr.1,comisia nr.2, comisia nr.3, comisia 
nr.4); 
 c) proiect de hotarare 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 (Comisia 

nr.4); 

d) proiect de hotarare pentru modificarea  Anexei la hotararea nr.130/27 decembrie 2017 
privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul  aparatului 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 (Comisia nr.4) ; 

e) proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr.2 la hotararea nr.128/25.07.2019 privind 
aprobarea organigramei, statului de functii, normativului de personal  si Regulamentului de 
organizare si functionare ale  Spitalului orasenesc Valenii de Munte (Comisia nr.4); 
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f) proiect de hotarare privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor acordate elevilor 
din invatamantul preuniversitar de stat  din orasul  Valenii de Munte in anul  scolar 2019 – 2020, 
(Comisia nr.1); 

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

orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24503, CF 24503, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.8 Martie, nr.f.n. (Comisia nr.1); 

h) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24518, CF 24518, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.Cuza Voda, nr.60B (Comisia nr.1); 

i) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24519,  CF 24519, situat in orasul Valenii de 
Munte,  str.Bratocea, nr.42, (Comisia nr.1); 

j) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24304, CF 24304, situat in orasul Valenii de Munte,  

str.Bratocea, nr.36, (Comisia nr.1); 
k) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 

orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24486, CF 24486, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.Eaubonne, nr.18, (Comisia nr.1); 

l) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24488, CF 24488, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.Ecaterina Iorga, nr.12, (Comisia nr.1); 

m) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24186, CF 24186 situat in orasul Valenii de Munte, 
str.Dimitrie Bolintineanu, nr.f.n., (Comisia nr,1); 

n) proiect de hotarare 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); 

o) proiect de hotarare 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); 

p) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24390, CF 24390, situat in orasul Valenii de 
Munte,  str.Digului, nr.42, (Comisia nr.1) ; 

q) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24347, CF 24347, situat in orasul Valenii de 

Munte, str.George Enescu, nr.40, (Comisia nr.1); 
r) proiect de hotarare 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); 

s) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24184, CF 24184 situat in orasul Valenii de Munte, 
str.Mihai Bravu, nr.f.n. (Comisia nr.1); 

ş) proiect de hotarare 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); 

t) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24188, CF 24188 situat in orasul Valenii de Munte, 
str.Primaverii, nr.4, ( Comisia nr.1) 

ţ) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24194, CF 24194 situat in orasul Valenii de Munte, 
str.Primaverii, nr.6 (Comisia nr.1); 

u) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24196, CF 24196 situat in orasul Valenii de Munte,  
str.Primaverii, nr.f.n. (Comisia nr.1); 
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v) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24509, CF 24509, situat in orasul Valenii de 
Munte,  str.Zorelelor, nr.1 (Comisia nr.1); 

x) proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2019; 
y) proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului 

Cultural « Nicolae Iorga »  Valenii de Munte, pe anul  2019 si estimari pe anii 2020 – 2022, 
(Comisia nr.1) ; 

z) proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului 
Sportiv Orasenesc « Teleajenul »  Valenii de Munte, pe anul  2019, si estimari pe anii 2020 – 2022 

(Comisia nr.1); 
aa) proiect de hotarare privind aprobarea virarilor de credite bugetare ale  Spitalului 

Orasenesc Valenii de Munte  (Comisia nr.1); 
bb) proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al  orasului  

Valenii de Munte, pe anul  2019 si estimari pe anii 2020 – 2022, (Comisia nr.1) ; 
cc) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 

 

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

decembrie 2019. 
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. 
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.188/2019. 
 

6) Al doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului  Local al orasului Valenii de Munte.  
Director executiv D.A.S. Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Serviciul 

administratie publica locala. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura.  
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul intocmit de catre comisia pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism; 
Consilier local Mares Liliana prezinta raportul intocmit de catre comisia pentru activitati 

social culturale, culte si invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta 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 17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.189/2019. 
7) Al treilea proiect de hotarare se refera 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 preinta raportul intocmit de catre oficiul resurse umane. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta 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. 



 4

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

nr.190/2019. 
8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la modificarea  Anexei la hotararea 

nr.130/27 decembrie 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si 

contractuale din cadrul  aparatului 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 preinta raportul intocmit de catre oficiul resurse umane. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta 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 17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.191/2019. 
9) Al cincilea proiect de hotarare se refera la modificarea Anexei nr.2 la hotararea 

nr.128/25.07.2019 privind aprobarea organigramei, statului de functii, normativului de 

personal  si Regulamentului de organizare si functionare ale  Spitalului orasenesc Valenii de 

Munte . 
Inspector Coman Mihaela preinta raportul intocmit de catre oficiul resurse umane. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta 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 17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.192/2019. 
10) Al saselea proiect de hotarare se refera la aprobarea numarului si a cuantumului 

burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat  din orasul  Valenii de 

Munte in anul  scolar 2019 – 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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.193/2019. 

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 24503, CF 

24503, situat in orasul Valenii de Munte,  str.8 Martie, 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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.194/2019. 

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 24518, CF 

24518, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Cuza Voda, nr.60B. 
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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.  

Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.195/2019. 

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 24519,  CF 24519, situat 

in orasul Valenii de Munte,  str.Bratocea, nr.42. 
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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.196/2019. 

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 24304, CF 

24304, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Bratocea, 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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.197/2019. 

15) Al unsprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24486, CF 

24486, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Eaubonne, nr.18. 
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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.198/2019. 

16) Al doisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24488, CF 

24488, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Ecaterina Iorga, nr.12. 
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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.199/2019. 

17) Al treisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24186, CF 

24186, situat in orasul Valenii de Munte, str.Dimitrie Bolintineanu, 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.  

Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.200/2019. 

18) Al patrusprezecelea proiect de hotarare se refera la 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. 
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.  

Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.201/2019. 

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 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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.202/2019 

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 24390, CF 

24390, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Digului, nr.42. 
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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.203/2019 

 

21) Al saptesprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, 
ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24347, CF 

24347, 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. 
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Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei 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  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.204/2019 

22) Al optusprezecelea proiect de hotarare se refera la 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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.205/2019 

23) Al nouasprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, 

ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24184, CF 

24184 situat in orasul Valenii de Munte, str.Mihai Bravu, 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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.206/2019 

24) Al douazecilea proiect de hotarare se refera la 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. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei 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  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.207/2019 

25) Al douazeci si unulea  proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui 

teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 

24188, CF 24188 situat in orasul Valenii de Munte, str.Primaverii, nr.4. 
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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.208/2019 
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26) Al douazeci si doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, 

ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24194, CF 

24194 situat in orasul Valenii de Munte, str.Primaverii, 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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.209/2019 

27) Al douazeci si treilea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, 

ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24196, CF 

24196 situat in orasul Valenii de Munte,  str.Primaverii, 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.  

Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.210/2019 

28) Al douazeci si patrulea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui 

teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 

24509, CF 24509, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Zorelelor, nr.1. 
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.  

Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.211/2019 . 

29) Al douazeci si cincilea proiect de hotarare se refera la utilizarea excedentului 

bugetului local, in cursul anului 2019. 
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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii : 
- Primar Florin Constantin : in proiectul de hotarare este cuprinsa si achizitionarea terenului 

de la STICLOVAL in suprafata de 15.822 m.p. Am mai discutat despe achizitionarea acestuia.  
Proiectul este supus la vot și aprobat cu  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.212/2019 . 

 

30) Al douazeci si saselea proiect de hotarare se refera la rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al Centrului Cultural « Nicolae Iorga »  Valenii de Munte, pe anul  2019 si 
estimari pe anii 2020 – 2022. 

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 – 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  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.213/2019 . 

31) Al douazeci si saptelea proiect de hotarare se refera la rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Orasenesc « Teleajenul »  Valenii de Munte, pe anul  

2019, si estimari pe anii 2020 – 2022. 
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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.214/2019 . 

32) Al douazeci si optulea proiect de hotarare se refera la aprobarea virarilor de credite 

bugetare ale  Spitalului Orasenesc 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 comisiei 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  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.215/2019 . 

33) Al douazeci si noulea proiect de hotare se refera la  rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al  orasului  Valenii de Munte, pe anul  2019 si estimari pe anii 2020 – 

2022. 
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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina 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.216/2019. 

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

diverse ». 
 Discutiile au loc astfel : 
 - Sef serviciu buget – finante, impozite si taxe locale Nitu Elena : in sedinta de consiliu din 
luna decembrie vom initia un proiect de hotarare privind anularea obligatiilor fiscale datorate de 
debitori, persoane juridice, radiate din Registrul Comertului si scoaterea societatilor comerciale 
radiate din evidenta fiscala, suma datorata fiind de 938.534 lei. 

 Prin informarea nr.23.913/21.11.2019, inspector impozite si taxe locale Stanciu Alina aduce 
la cunostinta consilierilor locali faptul ca se vor  finaliza locuinte pentru tineri, destinate inchirierii 
situate pe b-dul Nicolae Iorga, nr.158 – 160 si va fi necesara actualizarea comisiei sociale ca urmare 
a modificarilor intervenite. 

 Totodata  mai prezinta informarea nr.24.164/26.11.2019 cu privire la posibilitatea 
achizitionarii locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, cu plata in rate lunare egale, inclusiv 
dobanda aferenta, cu un avans de minim 15% din valoarea de vanzare.   
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Secretar Onoiu Elena – Adina prezinta informarea nr.23448/15.11.2019, cu privire la 
decontarea cheltuielilor pentru naveta a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din 
invatamantul preuniversitar de stat din cadrul Colegiului National  « Nicolae Iorga » si Scolii 
Gimnaziale « Ing.Gheorghe Panculescu », din care rezulta faptul ca au fost deficiente deoarece se 
deconta si zilele metodice sau invoiri. 

- Primar Florin Constantin : in anul 2020 mai prevedem decontarea cheltuielilor cadrelor 
didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat ? 

Consilieri locali au precizat ca sunt de acord cu decontarea cheltuielilor pentru naveta a 
cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, cu 

conditia ca situatia sa fie intocmita corect (fara zile metodice, invoiri, etc.) 
Sef birou impozite si taxe locale Moraru Ancuta, comunica consilierilor locali faptul ca in 

luna decembrie 2019, va fi introdus pe ordinea de zi  proiectul de hotarare  privind impozitele si 
taxele locale pe anul 2020. Totodata, aduce la cunostinta modificarile intervenite asupra impozitelor 
si taxelor in anul 2020, fata de 2019. Proiectul de hotarare va fi comunicat pe e-mail tuturor 
consilierilor locali si asteptam alte propuneri, modificari, etc. 

- Primar Florin Constantin :  sambata ora 18 va invit la concertul  unde vom sarbatori Ziua 
nationala a Romaniei, impreuna cu Horia Brenciu, iar duminica la orele 14 la Monumentul 
Eroilor.  

 

 
 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, 

Mares Liliana 

 

       SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


