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CONSILIUL LOCAL 
    AL ORASULUI 
VALENII DE MUNTE 

PROCES – VERBAL 
 

Incheiat astazi 29 martie 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.177/22.03.2019. 
 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 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 martie este d-na  consilier local Raiciu Liliana – 
Sanda. 

3) Președintele de ședința Raiciu Liliana – Sanda supune la vot deschis procesul – verbal 
încheiat cu ocazia ședinței ordinare  a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 28 
februarie 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 Raiciu Liliana - Sanda: se solicita suplimentarea ordinii de zi cu inca 
doua  proiecte de hotarare, si anume, proiectul de privind aprobarea  trecerii unor terenuri din 
domeniul public în domeniul privat al oraşului Vălenii de Munte si proiectul de hotarare pentru 
modificarea contractului de mandat nr.7161/2014 prin incheierea unui act aditional. 
Presedintele de sedinta Raiciu Liliana - Sanda 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 Raiciu Liliana - Sanda propune ca proiectele de hotarare suplimentate 
sa fie introdus pe ordinea de zi la litera a) si b), celelalte proiecte decalandu-se 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 privind aprobarea  trecerii unor terenuri din domeniul public în 

domeniul privat al oraşului Vălenii de Munte; 
b) proiect de hotarare pentru modificarea contractului de mandat nr.7161/2014 prin 

incheierea unui act aditional; 
c) proiect de hotarare privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna aprilie 2019 ; 

 d) proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei cladirii scoala, 
situata in orasul Valenii de Munte, B-dul Nicolae Iorga, nr.188, judetul Prahova, inclusa in baza 
materiala a Scolii primare nr.4 Orasul Valenii de Munte; 
 e) proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unei locuinte de serviciu catre d-na Alexe 
Catalina – inspector in cadrul Primariei orasului Valenii de Munte ; 
 f) proiect de hotarare privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de teren  din islazul ce 
aparţine domeniului public al orașului Vălenii de Munte ; 
 g) proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) –  EXTINDERE 

INTRAVILAN (S = 4453 m.p.)  „ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” SI 
„ZONA TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE” PENTRU AMPLASARE DOUA 
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LOCUINTE SI AMENAJARE ACCES (Sstud = 6006 mp) IN ORASUL VALENII DE MUNTE, 
str.Valea Gardului (DJ 219), nr.50A; T 52, A 1785, N 1780; 
 h) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24295, CF 24295, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.Ecaterina Iorga, nr.2; 
 i) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24290, CF 24290, situat in orasul, Valenii de 
Munte,  str.Ecaterina Iorga, nr.10; 
 j) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24306, CF 24306, situat in orasul Valenii de Munte,  

str.Ecaterina Iorga, nr.8; 
 k) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24361, CF 24361, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.Ecaterina Iorga, nr.3; 
 l) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 23566, CF 23566, situat in orasul Valenii de Munte,  
fdt.Zorelelor, nr.4A ; 
 m) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 21635, CF 4066, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.Eaubonne, nr.f.n. ; 

 n) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24372, CF 24372, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.George Enescu, nr.36; 
 o) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 23314, CF 23314, situat in orasul Valenii de Munte,  
fdt.Zorelelor, nr.5 ; 
 p) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 21583, CF 4007, situat in orasul Valenii de Munte,  
fdt.Zorelelor, nr. f.n.; 
 r) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 

orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24284, CF 24284, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.8 Martie, nr.13 ; 
 s) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24280, CF 24280, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.Cuza Voda, nr.60D 
 t ) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 
  

 5) Primul proiect de hotarare se refera la aprobarea  trecerii unor terenuri din 
domeniul public în domeniul privat al oraşului Vălenii de Munte. 

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

si taxe locale. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta pentru 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.37/2019. 
6) Al doilea 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. 
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

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

nr.38/2019. 
 
7) Al treilea proiect de hotarare se refera la numirea Presedintelui de sedinta pentru 

luna aprilie 2019. 
Sef birou Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Directia de asistenta sociala. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta pentru 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.39/2019. 
 

8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la aprobarea propunerii de schimbare a 
destinatiei cladirii scoala, situata in orasul Valenii de Munte, B-dul Nicolae Iorga, nr.188, 
judetul Prahova, inclusa in baza materiala a Scolii primare nr.4 Orasul Valenii de Munte. 

Inspector Oproiu Liviu prezinta  raportul  întocmit de către Serviciul urbanism. 
 Consilier local Mares Liliana prezinta raportul Comisiei pentru activitati social – culturale, 

culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport. 
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.40/2019. 
9) Al cincilea proiect de hotarare se refera la aprobarea repartizarii unei locuinte de 

serviciu catre d-na Alexe Catalina – inspector in cadrul Primariei orasului Valenii de Munte. 
Inspector Stanciu Alina prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 

Consilier local Mares Liliana prezinta raportul Comisiei pentru activitati social – culturale, 
culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport. 

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.41/2019. 
 10) Al saselea proiect de hotarare se refera la aprobarea închirierii unei suprafeţe de 

teren  din islazul ce aparţine domeniului public al orașului Vălenii de Munte. 
Inspector Radulescu Victoria prezinta raportul intocmit de catre Biroul administratie – 

compartimentul cadastru si agricultura. 
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 : 
- Consilier local Oprea Constantin : ce subventie primeste pe hectar ? 
- Inspector Radulescu Victoria : 100 euro/ha. 
Alte discutii nu mai sunt. 
Proiectul de hotarare este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se  

hotărârea nr.42/2019. 
11) Al saptelea proiect de hotarare se refera la aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

(PUZ) –  EXTINDERE INTRAVILAN (S = 4453 m.p.)  „ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE” SI „ZONA TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE” 
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PENTRU AMPLASARE DOUA LOCUINTE SI AMENAJARE ACCES (Sstud = 6006 mp) IN 
ORASUL VALENII DE MUNTE, str.Valea Gardului (DJ 219), nr.50A; T 52, A 1785, N 1780. 

Inspector Chiroiu Nicolae prezinta raportul intocmit de catre Serviciul urbanism. 
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţia mediului şi 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 17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.43/2019. 
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 24295, CF 
24295, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Ecaterina Iorga, 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. 

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

Discutii nu sunt. 

Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 
nr.44/2019. 

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 24290, CF 24290, situat 
in orasul, Valenii de Munte,  str.Ecaterina Iorga, nr.10 . 

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  si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.45/2019. 
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 24306, CF 
24306, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Ecaterina Iorga, nr.8. 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 
si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul 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  si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.46/2019. 
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 24361, CF 
24361, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Ecaterina Iorga, nr.3. 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 
si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul 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  si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 
nr.47/2019. 

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 23566, CF 
23566, situat in orasul Valenii de Munte,  fdt.Zorelelor, nr.4A . 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 
si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul 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  si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.48/2019. 
17) Al treisprezecelea proiect de hotarare se refera aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 21635, CF 
4066, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Eaubonne, 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 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  si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.49/2019. 
18) Al paisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24372, CF 
24372, 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 – financiare si 

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

nefavorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.50/2019. 
 
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 23314, CF 
23314, situat in orasul Valenii de Munte,  fdt.Zorelelor, nr.5. 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 
si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiare si 
agricultura, ce este nefavorabil. 

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

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.51/2019. 
 
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 21583, CF 4007, 
situat in orasul Valenii de Munte,  fdt.Zorelelor, nr. f.n.. 

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 – financiare si 
agricultura, ce este nefavorabil. 

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

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.52/2019. 
 
21) Al saptusprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, 

ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24284, CF 
24284, situat in orasul Valenii de Munte,  str.8 Martie, nr.13. 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 
si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiare si 
agricultura, ce este nefavorabil. 

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

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.53/2019. 
 
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 24280, CF 
24280, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Cuza Voda, nr.60D. 

Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 
si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiare si 
agricultura, ce este nefavorabil. 

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

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.54/2019. 
 
 
 

 23) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari, 
diverse ». 

Discutiile au loc astfel : 
- Consilier local Oprea Constantin : am facut parte din comisia de licitatie privind vanzarea 

masinilor ce apartin orasului Valenii de Munte si S.C.SALUBRITATE – VALENII DE 
MUNTE S.R.L. A fost un singur participant care a prezentat un certificat  fiscal de la 
bugetul de stat al carui termen de valabilitate era expirat. 

- Consilier local Piscan Ion – Daniel : nu a respectat, reluam procedura. 
Toti consilierii locali prezenti la sedinta au fost de acord cu reluarea procedurii. 

- Consilier local Otelea Bogdan : in calitate de membru AGA la societatea PRAHOVA 
INDUSTRIAL PARC S.A., am primit o adresa din partea Consiliului de administratie al 
societatii, prin care am fost informat ca a fost un incident intre d-nul director si consilierul 
juridic al societatii PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. Am propus intocmirea de 
catre compartimentul juridic a unui raport de activitate. 

Primarul orasului Valenii de Munte prezinta continutul urmatoarelor adrese : 
a) Adresa nr.1216/05.03.2019 a Liceului Tehnologic Agromontan « Romeo 

Constantinescu », inregistrata la institutia noastra sub nr.5620/05.03.2019, prin care 
solicita aprobarea unui numar de 135 de burse : 

- 84 burse de mediu ; 
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- 6 burse de studiu ; 
- 45 burse de ajutor social. 
b) Adresa nr.1110/UIP/348/01.03.2019 a U.I.P. « Fazarea proiectului  Reabilitarea si 

modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova », prin care se aduce la 
cunostinta ca extinderea retelei de canalizare pe raza orasului Valenii de Munte, Campina 
si Banesti, fac obiectul unei proceduri noi de achizitii. Se estimeaza ca pana la sfarsitul 
lunii mai, cel tarziu sa se semneze contractul cu noul antreprenor. 

c) Adresa nr.DSI2599/14.03.2019 a  A.N.A.F., inregistrata la institutia noastra sub 
nr.7195/18.03.2019, prin care ne propune initierea si aprobarea unei hotarari de consiliu 
local pentru trecerea terenului (in suprafata de 1.805 m.p.) in proprietatea publica a 

orasului Valenii de Munte, in vederea promovarii unei Hotarari de Guvern pentru trecerea 
terenului din proprietatea publica a orasului Valenii de Munte, in proprietatea publica a 
statului si administrarea Ministerului Finantelor Publice. 
Toti consilierii locali prezenti la sedinta au aratat ca sunt de acord doar cu initierea unui 
proiect de hotarare privind acordarea in folosinta gratuita a terenului. 

d) Adresa nr.1237/18.03.2019 a Companiei de Servicii Publice si Energii Regenerabile 
Prahova S.A., prin care solicita incheierea unui act aditional la contractul de concesiune 
privind marirea suprafetei concesionate de la 50.000 la 60.000, in scopul extinderii 
Rampei Ecologice.  

- Primar Florin Constantin : trebuie intocmit studiul de impact. Care este parerea 

dumneavoastra ? 
- Consilier local Oprea Constantin : eu nu sunt de acord cu extinderea. Noi nu stim ce 

gunoi duc ei acolo. Pot duce si deseuri toxice. 
- Primar Florin Constantin : ei au obligatii prevazute de lege pe care trebuie sa le respecte. 

In judetul Prahova mai avem o singura rampa, la Boldesti. Pentru extindere costurile sunt 
mai mici. Una noua costa mai mult. Daca refuzam trebuie sa argumentam refuzul. 

Referitor la bunurile imobile conform Titlului executoriu constand in sentinta civila  
nr.573/29.03.2017, ramasa definitiva prin Decizia nr.940/07.03.2018, pronuntata de Curtea 
de Apel Ploiesti, acestea sunt urmatoarele : 
- C1 - constructie cu destinatie cabina paza ; 

- C2 - constructie cu destinatie necunoscuta; 
- C3 – constructie destinatie terasa – restaurant ; 
- C4 – chisc din lemn cu gratar zidit din caramida ; 
- C5 – cabina de schimb ; 
- C6 – foisor de supraveghere (tip salvamar) ; 
- C7 – constructie cu destinatie punct sanitar ; 
- C8 – constructie cu destinatie grup sanitar ; 
- o incapere tip magazie ; 
- doua piscine, una mare pentru adulti si una pentru copii ; 
- un teren de minifotbal ;  

- trei fose septice si sapte bucati camine. 
Dupa finalizarea si a procesului aflat pe rol sa va ganditi care sunt constructiile de utilitate 
publica. 
e) Inspector Chiroiu Nicolae prezinta solicitarea S.C. MASPEX ROMANIA S.R.L., privind 

intocmirea si aprobarea PUZ –ului pentru « Schimbarea destinatie teren (115.899 m.p.), 
din zona institutii si servicii, zona mixta unitati industriale si agricole si zona sport si 
agrement in zona unitati industriale si depozite si relocarea zonei perdele verzi de 
protectie pentru amplasare hale productie si depozitare bauturi racoritoare, anexe, la 
initiativa autoritatii publice. Societatea mentioneaza ca isi asuma suportarea tuturor 
costurilor pe care acest proces le implica. 

Toti consilierii locali prezenti la sedinta au fost de acord cu intocmirea PUZ-ului mai sus 
mentionat de catre autoritatea locala. 

 
 Alte discutii nu mai sunt. 
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 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 1045. 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Raiciu Liliana - Sanda 

 
 
 
 
 

       SECRETARUL ORASULUI, 
                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


