CONSILIUL LOCAL
AL ORASULUI
VALENII DE MUNTE

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 30 martie 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 1100 si este publica.
Convocarea sedintei s-a facut prin dispozitia primarului orasului Valenii de Munte nr.271/23
martie 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.
Lipsesc consilierii locali : Chivaran Gabriel ( absent nemotivat) si Mares Liliana (motivat).
Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Otelea Bogdan – Andrei, Calinoiu
Dragos, Toma Cornel, Moldoveanu Iuliana, Popescu Constantin – Gabriel, Iorga Gabriela, Oprea
Daniel, Savulescu Eugen, Raiciu Liliana – Sanda, Faciu Ioana, Niculae Nicoleta, Costovici Marian,
Piscan Ion – Daniel si Gajman Doru.
2). Președintele de ședință Moldoveanu Iuliana supune la vot deschis procesul – verbal
încheiat cu ocazia ședinței extraordinare indata a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din
data de 3 martie 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 ».
3).Apoi presedintele de sedinta supune la vot deschis proiectul ordinii de zi, intreband daca
sunt si alte probleme urgente sau completari/modificari de facut.
Presedinte de sedinta Moldoveanu Iuliana : se suplimenteaza ordinea de zi cu inca un
proiect de hotarare, respectiv proiectul de hotarare privind absorbtia de fonduri europene, prin
Programele Operationale 2014 – 2020 si cofinantarea proiectelor
Presedintele de sedinta Moldoveanu Iuliana supune la vot suplimentarea proiectului ordinii
de zi cu proiectul de hotarare mentionat mai sus de catre primarul orasului Valenii de Munte Florin
Constantin.
Toti cei 15 consilieri locali prezenti la sedinta sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi.
Presedintele de sedinta Moldoveanu Iuliana propune ca proiectul de hotarare sa fie
introdus pe ordinea de zi la punctul a).
Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu 15 voturi « pentru ».

Ordinea de zi este urmatoarea :
a) proiect de hotarare privind absortia de fonduri europene, prin Programele Operationale
2014 – 2020 si cofinantarea proiectelor ;
b) proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda
elevilor din unitatile de invatamant din orasul Valenii de Munte in anul 2017 si repartizarea pe
unitati de invatamant a sumelor cu aceasta destinatie ;
c) proiect de hotarare pentru modificarea contractului de mandat nr. 7161/2014 prin
incheierea unui act aditional;
d) proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Centrul
Scolar de Educatie Incluziva, Orasul Valenii de Munte;
e) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil, situat pe str.Drajnei, nr.1, cu
numarul cadastral 22809, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte;
f) proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2017;
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g) proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al
S.C. SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L. ;
h) proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.
« PRAHOVA INDUSTRIAL PARC » S.A Valenii de Munte, pe anul 2017 ;
i) proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului
Cultural al orasului Valenii de Munte, pe anul 2017;
j) proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv
Orasenesc « Teleajenul » Valenii de Munte, pe anul 2017 ;
k) proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului
Orasenesc Valenii de Munte, pe anul 2017 ;
l) proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului
Valenii de Munte, pe anul 2017 si estimari pe anii 2018 – 2020 ;
m) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.
4) Primul proiect de hotarare se refera la aprobarea absortia de fonduri europene,
prin Programele Operationale 2014 – 2020 si cofinantarea proiectelor.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante,
impozite si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei pentru activități economicofinanciare și agricultură.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr.
23/2017.
5) Al doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea cuantumului burselor scolare
ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din orasul Valenii de Munte in anul 2017
si repartizarea pe unitati de invatamant a sumelor cu aceasta destinatie.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante,
impozite si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei pentru activități economicofinanciare și agricultură.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii :
- Consilier local Costovici Marian : sunt 293 burse in total, din care 5 burse sunt de
performanta si propun marirea bursei de performanta la 200 lei, daca o permite bugetul, deoarece
mi se pare diferenta foarte mica intre bursa de merit si bursa sociala.
Alte discutii nu mai sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea nr.
24/2017.
6) Al treilea proiect de hotarare se refera la modificarea contractului de mandat
nr.7161/2014 prin incheierea unui act aditional.
Consilier juridic Chiroiu Elena – Adina prezinta raportul intocmit de catre Oficiul juridic.
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei juridice si de disciplina,
munca si protectie sociala.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii :
- Secretar Onoiu Elena – Adina : vin cu urmatoarea mentiune, in proiectul de hotarare in
mod eronat a fost trecuta perioada de 3 luni in loc de 6 luni si in preambulul proiectului de hotarare
a fost mentionat gresit expunerea primarului in loc de expunerea viceprimarului.
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Proiectul este supus la vot si aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.25/2017.
7) Al patrulea proiect de hotarare se refera la atribuirea in folosinta gratuita a unui
spatiu catre Centrul Scolar de Educatie Incluziva, Orasul Valenii de Munte.
Sef birou Iordache Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante,
impozie si taxe locale.
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei 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 si aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.26/2017.
8) Al cincilea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui imobil, situat
pe str.Drajnei, nr.1, cu numarul cadastral 22809, ce apartine domeniului privat al orasului
Valenii de Munte.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul Serviciul buget –
finante, impozite si taxe locale.
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei juridice si de disciplina,
munca si protectie sociala.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii :
- Presedintele de sedinta Moldoveanu Iuliana : va rog sa faceti propuneri pentru desemnarea
in comisia de licitatie a membrilor Consiliului Local.
- Consilier local Piscan Ion – Daniel : propun pe d-nul consilier Otelea Bogdan – Andrei
presedinte al acestei comisii tinand cont ca dumnealui lucreaza in domeniu.
- Consilier local Toma Cornel : propun ca membru pe d-nul Oprea Constantin.
- Consilier Oprea Constantin : propun ca membru pe d-nul Toma Cornel, tinand cont ca face
parte din comisia de urbanism.
Alte discutii nu mai sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.27/2017.
9) Al saselea proiect de hotarare se refera la utilizarea excedentului bugetului local, in
cursul anului 2017.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul Serviciul buget –
finante, impozite si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei pentru activități economicofinanciare și agricultură.
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea nr.
28/2017.
10 ) Al saptelea proiect de hotarare se refera la aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2017 al S.C. SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L.
Contabil sef Bizineche Carmen prezinta raportul intocmit de catre S.C.SALUBRITATE –
Valenii de Munte S.R.L.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei Comisiei pentru activitati
economico - financiare si agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
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Proiectul este supus la vot si aprobat cu 15 voturi « pentru » adoptandu-se hotararea
nr.29/2017
Discutii :
- Consilier local Otelea Bogdan : avand in vedere cifra de afaceri, profitul mi se pare mic.
Exista un plan de investitii pentru marirea profitului ?
- Primar Florin Constantin : cati locuitori nu au contracte ?
- Consilier local Oprea Constantin : singura varianta ar fi majorarea tarifului gunoiului.
- Primar Florin Constantin : toate gospodariile ar trebui sa aiba contracte. Cate gospodarii nu
au contracte ?
- Contabil Bizineche Carmen : sunt aproximativ 200 de gospodarii fara contracte. In luna
martie s-au incheiat 100 de contracte, la 170 de gospodarii s-au trimis notificari.
- Primar Florin Constantin : potrivit prevederilor legale trebuie sa colectati selectiv.
Sef serviciu buget – finante Nitu Elena aduce la cunostinta adresa S.C.SALUBRITATE
VALENII DE MUNTE – SRL, nr.894/20.03.2017, inregistrata la institutia noastra sub
nr.4235/20.03.2017, referitoare la factura nr.66/28.02.2017 in suma de 18.339,33 lei a Companiei
de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova, solicitandu-se acordul privind incasarea de la
abonati persoane fizice si juridice a taxei proportional cu cantitatea de deseuri generata.
- Primar Florin Constantin : ce spune legea ? In bugetul aprobat nu este prinsa taxa.
Secretar Onoiu Elena – Adina aduce la cunostinta consilierilor locali adresa
S.C.SALUBRITATE VALENII DE MUNTE – SRL, nr.873/15.03.2017, inregistrata la institutia
noastra sub nr.4234/20.03.2017, referitoare la aprobarea acordarii sumei de 150 lei fiecarui salariat
in parte, inclusiv administratorului ca prima pentru sarbatorile pascale.
11) Al optulea proiect de hotarare se refera aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al S.C.«PRAHOVA INDUSTRIAL PARC» S.A Valenii de Munte, pe anul 2017.
La deliberarea si adoptarea acestui proiect de hotarare nu participa consilierul local
Savulescu Eugen.
Director Dulce Ana prezinta raportul intocmit de catre S.C. « PRAHOVA INDUSTRIAL
PARC » S.A Valenii de Munte.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei 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 si aprobat cu 14 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.30/2017.
12) Al noulea proiect de hotarare se refera la aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al Centrului Cultural al orasului Valenii de Munte, pe anul 2017.
Manager Ene Florina prezinta raportul intocmit de catre Centru Cultural al orasului Valenii
de Munte.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei 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 si aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.31/2017.
13) Al zecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al Clubului Sportiv Orasenesc « Teleajenul » Valenii de Munte, pe anul 2017.
Director Radulescu Gheorghe prezintă raportul întocmit de către Clubul Sportiv Orasenesc
„Teleajenul” Valenii de Munte.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei Comisiei pentru activitati
economico - financiare si agricultura.
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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 si aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.32/2017
14) Al unsprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte, pe anul 2017.
La deliberarea si adoptarea acestui proiect de hotarare nu participa consilierul local
Moldoveanu Iuliana.
Manager Nicolae Marian – George prezinta raportul intocmit de catre Spitalul orasenesc
Valeenii de Munte.
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei 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 si aprobat cu 14 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.33/2017.
15) Al doispre zecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli al orasului Valenii de Munte, pe anul 2017 si estimari pe anii 2018 – 2020.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul Serviciul buget –
finante, impozite si taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei pentru activități economicofinanciare și agricultură.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.34/2017.
16) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari,
diverse ».
Discutii :
- Secretar Onoiu Elena – Adina : vi s-a transmis odata cu materialele de sedinta si un CD
care cuprinde Documentatia de Delegare a Serviciului de Salubritate, respectiv : caiet de sarcini si
anexe, modelul de contract si anexele delegarii serviciului de colectare si transport al deseurilor
municipale si operarea statiilor de transfer care urmeaza sa fie incheiat cu operatorul selectat de
comisia de licitatie, fisa de date si anexe, strategia de contractare, studiul de fundamentare. Va rog
sa analizati documentatia transmisa intrucat in urmatoarea sedinta de consiliu aceasta va fi supusa
aprobarii.
- Primar Florin Constantin : este necesar sa ne intalnim cu presedintii de comisii in
vederea analizarii si discutarii.
- Consilier local Faciu Ioana : cum se modifica colectarea selectiva de la agentii
economici.
Cu permisiunea presedintelui de sedinta consilierii locali Popescu Constantin – Gabriel si
Oprea Daniel parasesc sala de sedinta.
- Primar Florin Constantin : Politia locala va amenda cetatenii care vor scoate gunoiul la
poarta in alta zi decat in cea in care se ridica gunoiul.
Secretar Onoiu Elena – Adina aduce la cunostinta consilierilor locali Decizia civila
nr.308/06.03.2017 pronuntata de Tribunalul Prahova in dosarul nr.2394/331/2014, referitoare la
admiterea apelului orasului Valenii de Munte, in contradictoriu cu Puscasu Mircea.
Sef birou impozite si taxe Iordache Elena da citire adresei nr.4987/30.03.2017 a
Cabinetului Individual de Insolventa - Serbanescu Maria, prin care solicita sprijinul pentru
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vanzarea cladirii situate in orasul Valenii de Munte, b-dul Nicolae Iorga, nr.43, judetul Prahova,
precum si in cazul in care se apreciaza ca aceasta cladire ar fi utila primariei sa se transmita o
propunere in acest sens.
- Consilier local Gajman Doru : daca noi il luam cu titlu gratuit ce castigam ?
- Sef birou Impozite si taxe Iordache Elena : indiferent ce propunere facem noi
lichidatorului, adunarea creditorilor va hotari.
- Primar Florin Constantin : s-a deschis axa in vederea accesarii de fonduri europene pentru
anveloparea blocurilor. Pentru accesarea acestora este necesar sa se efectueze expertiza,
documentatie de proiectare, se face si caiet de sarcini. Toata aceasta documentatie trebuie facuta de
o singura firma.
60% sunt fonduri europene, 40% contributia proprietarilor de apartamente.
Am discutat cu cei din comisia juridica si cei din comisia economica referitor la cele
mentionate mai devreme.
Firma de consultanta ne-a informat ca la Bucuresti toata documentatia a costat in jur de
300.000 euro pentru un pachet de 24 de blocuri, iar anveloparea unui bloc cu 4 etaje – aproximativ
un milion de euro. Sa ne gandim si la alte solutii.
Am demarat procedura de inventariere a unor terenuri.
Aceiasi firma de consultanta ne-a spus ca se poate accesa fonduri pentru construirea de
parcuri numai in zonele industriale. Langa Parcul Industrial avem aproximativ 3,5 ha. S-au prevazut
bani pentru proiectare. Primim 70% sau 80% fonduri europene. Vrem sa facem o baza sportiva.
Considerati ca ar fi bine sa se constituie o comisie pentru verificarea periodica a activitatii
desfasurate in Piata orasului ?
- Consilier local Otelea Bogdan – Andrei : cati membrii trebuie sa aiba comisia ?
- Primar Florin Constantin : sa ne gandim sa permanetizam piata orasului, respectiv sa-i
mutam pe cei cu branza si peste in hala de legume.
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 1330.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Moldoveanu Iuliana

SECRETARUL ORASULUI,
Onoiu Elena - Adina
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