CONSILIUL LOCAL
AL ORASULUI
VALENII DE MUNTE

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 31 august 2017, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, cu
ocazia sedintei extraordinare 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.660/25 august 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 si Popescu Constantin – Gabriel
(absent motivat).
Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Oprea Daniel, Otelea Bogdan –
Andrei, Calinoiu Dragos, Toma Cornel, Iorga Gabriela, Moldoveanu Iuliana, Savulescu
Eugen, Raiciu Liliana – Sanda, Gajman Doru, Faciu Ioana, Niculae Nicoleta, Costovici
Marian, Piscan Ion – Daniel, Mares Liliana.
La sedinta mai participa si domnul deputat Nicolae Andrei.
Presedintele de sedinta ales pentru luna august Piscan Ion – Daniel preia
conducerea efectiva a ședinței extraordinare.
3) Presedintele de sedinta 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 13 august 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 ».
4) - Președintele de ședință Piscan Ion – Daniel : se propune suplimentarea ordinii
de zi cu proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea anexei la hotararea
nr.67/13 august 2017 privind aprobarea completarii « Inventarului bunurilor care apartin
domeniul public al orasului Valenii de Munte ». Sunteti de acord cu suplimentarea ordinii
de zi cu proiectul de hotarare mentionat ?
Toti consilierii locali prezenti sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu
proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea anexei la hotararea nr.67/13
august 2017 privind aprobarea completarii « Inventarului bunurilor care apartin domeniul
public al orasului Valenii de Munte », si cu introducerea acestuia dupa pct.l) pe ordinea de
zi, inaintea punctului « intrebari, innterpelari, diverse ».
Apoi proiectul ordinii de zi suplimentat este supus la vot si aprobat cu 15 voturi «
pentru ».

Ordinea de zi este urmatoarea :
a) proiect de hotarare privind acordarea unor premii familiilor cu domiciliul in
orasul Valenii de Munte care aniverseaza 40 de ani de casatorie neintrerupta in
anul 2017 ;
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b) proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in
Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul
Valenii de Munte ;
c) proiect de hotarare privind acordarea pentru anul şcolar 2017 - 2018 a pachetului cu
rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”;

d) proiect de hotarare privind darea în administrare a bunurilor imobile apartinand
domeniului public de interes local, in care isi desfasoara activitatea unitatile de
invatamant preuniversitar de stat de pe raza orasului Valenii de Munte, catre
institutiile de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica din
orasul Valenii de Munte;
e) proiect de hotarare privind aprobarea asocierii orasului Valenii de Munte cu
judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului de investitii de interes local
,, Extindere cladire pediatrie – Spital orasenesc Valenii de Munte’’ ;
f) proiect de hotarare privind aprobarea asocierii orasului Valenii de Munte cu
judetul Prahova, in vederea realizarii ,,Lucrarilor si documentatiilor necesare
obtinerii autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila pentru Scoala
cu 10 Sali de clasa Romeo Constantinescu ( Liceul Tehnologic Agromontan) si
Colegiul National Nicolae Iorga’’ ;
g) proiect de hotarare privind aprobarea completarii Inventarului bunurilor care
apartin domeniului privat al orasului Vălenii de Munte;
h) proiect de hotarare privind acceptarea unei sume cu titlu de sponsorizare din
partea societatii LIDL ROMANIA S.C.S.;
i) proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L.nr.28/30 martie
2017 privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2017;
j) proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli al Clubului Sportiv Orasenesc « Teleajenul » Valenii de Munte, pe
anul 2017 ;
k) proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli al Centrului Cultural al orasului Valenii de Munte, pe anul 2017 ;
l) proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli al orasului Valenii de Munte, pe anul 2017 ;
m) proiect de hotarare pentru modificarea si completarea anexei la hotararea
nr.67/13 august 2017 privind aprobarea completarii « Inventarului bunurilor
care apartin domeniul public al orasului Valenii de Munte » ;
n) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.
5) Primul proiect de hotarare se refera la acordarea unor premii familiilor cu
domiciliul in orasul Valenii de Munte care aniverseaza 40 de ani de casatorie
neintrerupta in anul 2017.
Inspector Oprica Adriana - Magdalena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul
Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul Comisiei juridice şi de
disciplină, muncă şi protecţie socială.
Consilier local Oprea Contantin prezinta raportul intocmit de catre comisia
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 și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se
hotărârea nr. 72/2017.
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6) Al doilea proiect de hotarare se refera la desemnarea reprezentantilor
Consiliului Local in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant
preuniversitar din orasul Valenii de Munte.
Inspector Oprica Adriana - Magdalena Elena prezinta raportul intocmit de catre
Biroul administratie publica locala.
Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul Comisiei juridice şi de
disciplină, muncă şi protecţie socială.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce
este favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se
hotărârea nr.73/2017.
7) Al treilea proiect de hotarare se refera la acordarea pentru anul şcolar 2017 2018 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”.
Din acest moment participa la sedinta si consilierul local Chivaran Gabriel,
numarul consilierilor locali prezenti la sedinta crescand la 16.
Inspector Oprica Adriana - Magdalena Elena prezinta raportul intocmit de catre
Biroul administratie publica locala.
Consilier local Mares Liliana prezinta raportul comisiei pentru activitati social
culturale, culte si 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 16 voturi « pentru », adoptându-se
hotărârea nr. 74/2017.
8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la darea în administrare a
bunurilor imobile apartinand domeniului public de interes local, in care isi
desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza
orasului Valenii de Munte, catre institutiile de invatamant preuniversitar de stat cu
personalitate juridica din orasul Valenii de Munte.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget –
finante, impozite si taxe locale.
Consilier local Mares Liliana prezinta raportul comisiei pentru activitati social
culturale, culte si invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce
este favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se
hotărârea nr.75/2017.
9) Al cincilea proiect de hotarare se refera la aprobarea asocierii orasului
Valenii de Munte cu judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului de investitii
de interes local ,, Extindere cladire pediatrie – Spital orasenesc Valenii de Munte’’ .
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget –
finante, impozite si taxe locale.
Consilier local Oprea Contantin prezinta raportul intocmit de catre comisia
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 de hotarare este supus la vot si aprobat cu 16 voturi « pentru »,
adoptandu-se hotararea nr.76/2017.
10) Al saselea proiect de hotarare se refera la aprobarea asocierii orasului
Valenii de Munte cu judetul Prahova, in vederea realizarii ,,Lucrarilor si
documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie
civila pentru Scoala cu 10 Sali de clasa Romeo Constantinescu ( Liceul Tehnologic
Agromontan) si Colegiul National Nicolae Iorga’’.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget –
finante, impozite si taxe locale.
Consilier local Oprea Contantin prezinta raportul intocmit de catre comisia
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 16 voturi « pentru », adoptandu-se
hotararea nr.77/2017.
11) Al saptelea 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 juridice şi de
disciplină, muncă şi protecţie socială.
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.78/2017.
12) Al optulea proiect de hotarare se refera la acceptarea unei sume cu titlu de
sponsorizare din partea societatii LIDL ROMANIA S.C.S.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget –
finante, impozite si taxe locale.
Consilier local Oprea Contantin prezinta raportul intocmit de catre comisia
economico – financiare si agricultura.
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul intocmit de catre comisia pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism.
Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul Comisiei juridice şi de
disciplină, muncă şi protecţie socială.
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.79/2017.
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13) Al noulea proiect de hotarare se refera la modificarea si completarea
H.C.L.nr.28/30 martie 2017 privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul
anului 2017.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget –
finante, impozite si taxe locale.
Consilier local Oprea Contantin prezinta raportul intocmit de catre comisia
economico – financiare si agricultura.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce
este favorabil.
Discutii :
- Presedinte de sedinta Piscan Ion – Daniel : pentru strada Valea Gardului au fost
prinse rigolele si podul ?
- Primar Florin Constantin : da.
Alte discutii nu mai sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se
hotărârea nr.80/2017
14) Al zecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea rectificarii bugetului
de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Orasenesc « Teleajenul » Valenii de
Munte, pe anul 2017.
Director Radulescu Gheorghe prezinta raportul intocmit de catre Clubul Sportiv
Orasenesc « Teleajenul » Valenii de Munte.
Consilier local Oprea Contantin prezinta raportul intocmit de catre comisia
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 și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se
hotărârea nr.81/2017
15) Al unsprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea rectificarii
bugetului de venituri si cheltuieli al Centru lui Cultural al orasului Valenii de Munte.
Manager Ene Florina prezinta raportul intocmit de catre Centrul Cultural al
orasului Valenii de Munte.
Consilier local Oprea Contantin prezinta raportul intocmit de catre comisia
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 și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se
hotărârea nr.82/2017
16) Al doisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea rectificarii
bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte, pe anul 2017.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget –
finante, impozite si taxe locale.
Consilier local Oprea Contantin prezinta raportul intocmit de catre comisia
economico – financiare si agricultura.
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 16 voturi « pentru », adoptându-se
hotărârea nr.83/2017.
17) Al treisprezecelea proiect de hotarare se refera la modificarea si
completarea anexei la hotararea nr.67/13 august 2017 privind aprobarea completarii
« Inventarului bunurilor care apartin domeniul public al orasului Valenii de
Munte ».
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget –
finante, impozite si taxe locale.
Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul Comisiei juridice şi de
disciplină, muncă şi protecţie socială.
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.84/2017.
18) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri,
interpelari, diverse ».
Discutiile au loc astfel :
- Secretar oras Onoiu Elena – Adina : prin adresa nr.3440/10.08.2017, inregistrata
la institutia noastra sub nr.12580/10.08.2017, S.C. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A.
aduce la cunostinta ca, in anul 2016 a realizat un profit net in suma de 27.286 lei, din care
8.150 lei reprezinta rezerva legala. Conform Hotararii A.G.A. nr.11/22 iunie 2017, 50%
din profitul net ramas dupa constituirea rezervei legale, respectiv 9.568 lei a fost repartizat
sub forma de dividende catre Consiliul Local al orasului Valenii de Munte.
- Consilier local Oprea Constantin : s-au facut reglarile contabile.
- Primar Florin Constantin : s-a rezolvat legal?
- Consilier local Oprea Constantin : din punctul meu de vedere s-a rezolvat.
Am stat un an de zile in A.G.A la S.C. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. Cred ca ar
trebui sa urmeze altcineva, sa fie desemnata alt consilier local.
- Primar Florin Constantin : informati in scris in cazul in care nu mai vreti sa fiti in
A.G.A. la S.C. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. Rezolvati problemele din parc
conform legii si daca e nevoie adresati-va Consiliului Local sa va sprijine deciziile.
- Nitu Elena : am primit adresa nr.1086/25.08.2017 de la Gradinita cu program
normal nr.1 in vederea stabilirii alocatiei de hrana /zi/copil. In anul scolar 2016 – 2017
valoarea alocatiei de hrana /zi/copil a fost de 8 lei/zi/copil (mic dejun, pranz si gustare).
- Primar Florin Constantin : trebuie intocmita o nota de fundamentare in acest sens
pentru a putea analiza.
Vreau sa va mai aduc la cunostinta ca, am primit adresa nr.26083/30.08.2017, din
partea Primariei orasului Rovinari, judetul Gorj, in vederea realizarii unui parteneriat intre
localitatea Rovinari si orasul Valenii de Munte pentru promovarea, pastrarea identitatii
culturale, social – economice, administrative si sportive din localitatile noastre.
O sa-l dau in analiza compartimentelor si luna viitoare ii facem un raspuns.
Astazi la ora 1300 vin delegati ai Consiliului Judetean Prahova pentru a discuta
extinderea Rampei Ecologice. Acum dumneavoastra decideti daca trebuie reanalizat
contractul de concesiune in ceea ce priveste redeventa. In prezent primim redeventa lunara
1 euro/tona de gunoi. Vor un aviz de principiu in ceea ce priveste extinderea pentru a
putea intocmi un studiu de fezabilitate.
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Ce spuneti ? Daca se solicita extinderea cerem modificarea contractului de
concesiune in ceea ce priveste redeventa ?
Toti consilierii locali sunt de acord cu modificarea contractului de concesiune in
ceea ce priveste redeventa.
Primar Florin Constantin : managementul la S.C. SALUBRITATE – VALENII DE
MUNTE S.R. este slab. Datoria mea este sa va informez.
- Deputat Andrei Nicolae : ma bucur sa fiu alaturi de dumneavoastra si de faptul ca
proiectele din anul 2016 sunt puse in executie.
Ate 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 extraordinare a Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.
Sedinta s-a terminat la ora 1035.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Piscan Ion – Daniel

SECRETARUL ORASULUI,
Onoiu Elena - Adina
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