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CONSILIUL LOCAL 

    AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

 
Incheiat astazi 30.04.2020, 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.218/23 
aprilie 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 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 aprilie este d-nul consilier local  Otelea Bogdan - Andrei. 

3) Președintele de ședința Otelea Bogdan - Andrei supune la vot deschis procesul – verbal 
încheiat cu ocazia ședinței de indata a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 07 
aprilie 2020, 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 mai 2020 (comisia 

nr.4); 

b) proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 
(comisia nr.1); 

c) proiect de hotarare privind  atribuirea unor autorizatii taxi transportatorilor autorizati 
(comisia nr.4 si comisia nr.1); 

d) proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al  Spitalului 
Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2020 si estimari pe anii 2021 – 2023 (comisia nr.1) ; 

e) proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului  
Valenii de Munte, pe anul  2020 si estimari pe anii 2021 - 2023 (comisia nr.1) ; 

 f ) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 

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

mai 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. 
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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.52/2020. 
 

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

impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021. 
Sef birou Moraru Ancuta 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.53/2020. 
7) Al treilea proiect de hotarare se refera atribuirea unor autorizatii taxi 

transportatorilor autorizati. 
Inspector Chesca Constantin prezinta raportul intocmit de catre Serviciul Transport, 

intretinere strazi. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice si 

de disciplina, munca si protectie sociala. 
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.54/2020 

8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli al  Spitalului Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2020 si estimari pe anii 2021 – 

2023.  
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.55/2020. 
 

9) Al cincilea proiect de hotarare se refera la rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli al orasului  Valenii de Munte, pe anul  2020 si estimari pe anii 2021 – 2023. 
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.56/2020. 
10) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari, 

diverse ». 
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 Discutiile au loc astfel : 
  
 
 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  ______. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Otelea Bogdan – Andrei 

 

 

 

 

 

       SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


