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CONSILIUL LOCAL 

    AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

 
Incheiat astazi 29.05.2020, 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.243/22 
maie 2020. 
 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 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, Costovici Marian, 

Andreescu Dumitru, Puscasu Gheorghe – Adrian si Niculae Nicoleta.  
 Este absent consilierul local Gajman Doru. 
 2) Presedinte de sedinta pentru luna mai este d-nul consilier local  Piscan Ion - Daniel. 

3) Președintele de ședința Piscan Ion - Daniel supune la vot deschis procesul – verbal încheiat 
cu ocazia ședinței de indata a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 20 mai 
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) 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 16 voturi «  pentru ». 
 
Ordinea de zi este urmatoarea : 
a) proiect de hotarare privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna iunie 2020; 
b) proiect de hotarare pentru  aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a 

persoanelor fizice în vederea obţinerii calităţii de administrator de condominii; 
c) proiect de hotarare privind aprobarea  completarii Inventarului bunurilor care apartin 

domeniului privat  al orasului Vălenii de Munte ; 
d) proiect de hotarare privind aprobarea  trecerii din domeniul public în domeniul privat 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; 

e) proiect de hotarare privind anularea creantelor neincasate la data de 30 aprilie 2020 si 
scoaterea acestora din evidentele contabile ale S.C. SALUBRITATE - VALENII DE MUNTE 
S.R.L. ; 

f) proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 
2019 si repartizarea profitului net al S.C. SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L.; 

g) proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a  exercitiului bugetar al  anului 
2019, al orasului  Valenii de Munte; 
 h ) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 
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5) Primul proiect de hotarare se refera la numirea Presedintelui de sedinta pentru luna  

iunie 2020. 
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 16 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.59/2020. 
 

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

procedura de atestare a persoanelor fizice în vederea obţinerii calităţii de administrator de 

condominii. 
 Auditor public intern Stoica Florica prezinta raportul intocmit de catre Compartimentul de 

Audit public intern. 
Din acest moment participa la sedinta Consiliului local si consilierul local Gajman Doru, 

numarul consilierilor locali prezenti la sedinta crescand la 17. 
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 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 : 
- Primar Florin Constantin : se deschide din nou axa pentru anvelopare blocuri, conditia fiind 

ca toti proprietarii de locuinte sa isi dea acceptul. Eu o sa o rog pe dna auditor sa-i anunte pe 
administratorii/presedintii asociatiilor de proprietari sa le prezinte si daca vor fi interesati sa ne 
informeze  sa putem demara procedurile. Ei sa inceapa sa discute cu oamenii pentru ca acestia sa 
inteleaga ce presupune. Este foarte greu sa se obtina semnaturile tuturor. 

- Consilier local Gajman Doru : sa facem si o informare. Trebuie explicat. Creste valoarea 
apartamentului. 

Alte discutii nu mai sunt. 

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

nr.60/2020. 
7) Al treilea 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 – finante, impozite 

si taxe locale si Compartimentul Cadastru si agricultura. 
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.61/2020 
8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la aprobarea  trecerii din domeniul public în 

domeniul privat 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 pentru probleme juridice si 

de disciplina, munca si protectie sociala. 
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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.62/2020. 
 

9) Al cincilea proiect de hotarare se refera la anularea creantelor neincasate la data de 

30 aprilie 2020 si scoaterea acestora din evidentele contabile ale S.C. SALUBRITATE - 

VALENII DE MUNTE S.R.L.    
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.  
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, 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.63/2020. 

10) Al saselea proiect de hotarare se refera la aprobarea situatiilor financiare anuale 

pentru exercitiul financiar 2019 si repartizarea profitului net al S.C. SALUBRITATE – 

VALENII DE MUNTE S.R.L. 
 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.64/2020. 

11) Al saptelea proiect de hotarare se refera la aprobarea contului de incheiere a  

exercitiului bugetar al  anului 2019, 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 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.65/2020 
10) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari, 

diverse ». 
 Discutiile au loc astfel : 
 - Consilier local Otelea Bogdan – Andrei : va aduc la cunostinta faptul ca societatea care a 
formulat cerere de cumparare a imobilului de la Faget este interesata si de cumpararea suprafetei de 
teren de 16.503 m.p. Totodata, va aduc la cunostinta  ca, Consiliul de administratie al societatii 
PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. este de acord cu vanzarea. 
 - Primar Florin Constantin : trebuie facuta evaluarea.  



 4

 - Presedinte de sedinta Piscan Ion – Daniel : avand in vedere ca, Consiliul de Administratie al 
societatii a fost de acord, demaram procedura pentru vanzare ? 

Toti consilierii locali prezenti la sedinta au fost de acord sa se inceapa procedura de vanzare a 
imobilului de la Faget proprietatea societatii Prahova Industrial Parc S.A.  
 Apoi consilierul local Otelea Bogdan – Andrei prezinta masurile lasate prin Decizia 
nr.5/2020 societatii PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. de catre Camera de Conturi Prahova. 

- Primar Florin Constantin: proprietarul terenului din strada Petru Rares a facut evaluarea 
acestuia in luna martie 2020, pretul pe m.p. fiind de 4,45 euro. Cumparam terenul din strada Petru 
Rares pentru cimitir?  Din punctul meu de vedere pretul este mare, dar daca suntem interesati il vom 

negocia.  
- Consilier local Otelea Bogdan – Andrei: sa oferim 60% din pretul lor. 
- Consilier local Oprea Constantin: eu zic sa oferim 2 euro sau maxim 2,5 euro. 
- Consilier local Piscan Ion Daniel : eu cred ca 3 euro ar fi ok. 
Alte discutii referitoare la acest subiect nu mai sunt. 
- Primar Florin Constantin :  cunoasteti ca avem contabil atat  la Centrul Cultural cat si la 

Clubul Sportiv Orasenesc. Consider ca o singura persoana poate sa presteze aceasta activitate atat 
pentru Centrul Cultural cat si pentru Clubul Sportiv si sa face prin fractionare de norma.  

Politia locala si-a schimbat sediul in strada Berevoiesti, nr.8 si toata monitorizarea video s-a 
mutat acolo. Punem alarma  sau aducem firma de paza la sediul Primariei ? Daca punem politist 

local luam 3 politisti  locali pentru ca se lucreaza in schimburi, iar costul unui politist local este  de 
4.000 lei brut. 

- Consilier local Otelea Bogdan – Andrei: eu sunt pentru firma. 
 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  1015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Piscan Ion - Daniel 

 

 

 

 

 

       SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


