CONSILIUL LOCAL
AL ORASULUI
VALENII DE MUNTE

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 31 ianuarie 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.57/25.01.2019.
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 17 consilieri locali, sedinta fiind legal constituita.
Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Otelea Bogdan – Andrei, Mares Liliana,
Toma Cornel, Moldoveanu Iuliana, Savulescu Eugen, Raiciu Liliana, Popescu Constantin – Gabriel,
Calinoiu Dragos, Iorga Gabriela, Oprea Daniel, Piscan Ion – Daniel, Costovici Marian, Niculae
Nicoleta, Gajman Doru, Puscasu Gheorghe – Adrian si Andreescu Dumitru ;
2) Presedinte de sedinta ales pentru luna ianuarie este d-nul consilier local Popescu
Constantin - Gabriel.
3) Președintele de ședință Popescu Constantin - Gabriel la vot deschis procesul – verbal
încheiat cu ocazia ședinței de indata a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 18
ianuarie 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 ».
- Primar Florin Constantin : retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotarare privind stabilirea
salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului si pentru celelalte servicii publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea
Consiliului Local al orasului Valenii de Munte. Asteptam si aprobarea legii bugetului de stat.
Presedinte de sedinta Popescu Constantin – Gabriel : se supune la vot scoaterea de pe ordinea
de zi proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului si pentru celelalte servicii publice si institutii
publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.
Toti ce 17 consilieri prezenti la sedinta sunt de acord cu scoaterea de pe ordinea de zi a
proiectului de hotarare mentionat mai sus.
4) Presedinte de sedinta Popescu Constantin - Gabriel: se solicita suplimentarea ordinii de zi
cu inca doua proiecte de hotarare, si anume, proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei,
numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru
celelalte servicii publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al
orasului Valenii de Munte si proiectul de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a
locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, ramase vacante pe perioada exploatarii.
Presedintele de sedinta Popescu Constantin - Gabriel 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 Popescu Constantin - Gabriel 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 ».
Ordinea de zi este urmatoarea :
a) proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri,
destinate inchirierii, ramase vacante pe perioada exploatarii ;
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b) proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de
functii pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru celelalte servicii publice si institutii
publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte ;
c) proiect de hotarare privind aprobarea Programului de activitate pentru CULTURA – pe
anul 2019 ;
d) proiect de hotarare privind aprobarea Programului de activitate pe linie de protectie civila,
pe anul 2019;
e) proiect de hotarare privind aprobarea Programului de gospodarire si infrumusetare al
orasului Valenii de Munte, pe anul 2019 ;
f) proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locuintelor de serviciu
si constituirea comisiei pentru a analiza si stabili ordinea de prioritate pentru repartizarea locuintelor
de serviciu ;
g) proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr.2 la hotararea Consiliului Local nr.10/31
ianuarie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluarii
managementului pentru Centrul Cultural Valenii de Munte ;
h) proiect de hotarare privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna februarie ;
i) proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri ce
apartin domeniului public si privat al orasului Valenii de Munte ;
j) proiect de hotarare privind aprobarea completarii si modificarii Inventarului bunurilor care
apartin domeniului privat al orasului Vălenii de Munte;
k) proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de transmitere a unui imobil din domeniul
public al statului roman si administrarea Directiei pentru Agricultura Judeteana Prahova, în domeniul
public al oraşului Vălenii de Munte si administrarea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte;
l) proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de transmitere a unui imobil din domeniul
public al statului român şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K.
Constantinescu”, în domeniul public al oraşului Vălenii de Munte şi administrarea Consiliului Local
al oraşului Vălenii de Munte;
m) raportul privind activitatea desfasurata in anul 2018 de catre S.P.C.L.E P. Valenii de
Munte, – prezinta sef serviciu – Miroiu Lelia;
n) raport privind activitatea desfasurata de catre Centrul Cultural al orasului Valenii de Munte
01 ianuarie – 31 decembrie 2018, prezinta manager Ene Florina;
o) raport privind activitatea desfasurata de catre dispensarul medical scolar – pe semestrul II
al anului 2018 - prezinta dr.Constantinescu Anda;
p) raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali, pe semestrul II al anului 2018
– prezinta inspector Porcica Dumitru ;
q) informare privind modul de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate de Consiliul
Local al orasului Valenii de Munte, in perioada 01 iulie 2018 – 31 decembrie 2018 – prezinta sef
birou Savulescu Mariana;
r) informare privind solutionarea petitiilor depuse la Primaria orasului Valenii de Munte, in
perioada 01 iulie 2018 – 31 decembrie 2018 - prezinta sef birou Savulescu Mariana;
s ) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.
5) Primul proiect de hotarare se refera aprobarea listei de repartizare a locuintelor
pentru tineri, destinate inchirierii, ramase vacante pe perioada exploatarii.
Viceprimar Mares Liliana prezinta raportul intocmit.
Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul comisiei juridice si de disciplina,
munca si protectie sociala.
Consilier local Mares Liliana prezinta raportul 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.7/2019.
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6) Al doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea organigramei, numarului de
personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru celelalte
servicii publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al
orasului Valenii de Munte.
Inspector Coman Mihaela prezinta raportul intocmit de catre Compartimentul Resurse
Umane.
Consilier local 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: am oferte de aparatura fitness. Luam sau nu?
- Consilier local Gajman Doru : daca vrem sa facem ceva ar trebui sa luam aparatura
profesionala.
Alte discutii nu mai sunt.
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea
nr.8/2019
7) Al treilea proiect de hotarare se refera la aprobarea Programului de activitate pentru
CULTURA – pe anul 2019.
Sef birou Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre birou administratie publica
locala.
Consilier local Mares Liliana prezinta raportul comisiei pentru activitati social – culturale,
culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copiii, tineret si sport.
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.9/2019.
8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la aprobarea Programului de activitate pe
linie de protectie civila, pe anul 2019.
Inspector Pisau Ion prezinta raportul Compartimentului Protectie Civila.
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului si
urbanism, protectia mediului si turism.
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.
10/2019.
9 ) Al cincilea proiect de hotarare se refera la aprobarea Programului de gospodarire si
infrumusetare al orasului Valenii de Munte, pe anul 2019.
Viceprimar Mares Liliana prezinta raportul intocmit.
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului si
urbanism, protectia mediului si turism.
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii :
- Primar Florin Constantin : cum vi se par containerele din fata Primariei ? Consider ca ar fi
mai bune decat ghenele dintre blocuri. Va ganditi si imi spuneti. O sa cerem oferta de pret.
Mai avem nevoie de 2000 de pubele pentru populatie. Referitor la tariful de gunoi, pretul
licitat este de 8,78 lei cu TVA, dar tinand cont ca valoarea taxei de depozitare a scazut de la 80
lei/tona la 30 lei/tona, tariful in mediu urban este de 7,53 lei cu TVA.
O sa va informez in prima sedinta de consiliu.
- Aveti obiectiuni la tarife ?
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Operatorul care a castigat licitatia pe zona noastra a solicitat cumpararea/inchirierea masinilor
ce deservesc serviciul de salubrizare. Sunteti de acord?
Toti consilierii prezenti la sedinta au fost de acord cu vanzarea masinilor cu respectarea
prevederilor legale.
Alte discutii nu mai sunt.
Proiectul este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru » adoptandu-se hotararea
nr.11/2019.
10) Al saselea proiect de hotarare se refera la aprobarea Regulamentului de atribuire a
locuintelor de serviciu si constituirea comisiei pentru a analiza si stabili ordinea de prioritate
pentru repartizarea locuintelor de serviciu.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, imozite
si taxe locale.
Consilier local Mares Liliana prezinta raportul comisiei pentru activitati social – culturale,
culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copiii, tineret si sport.
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.12/2019.
11) Al saptelea proiect de hotarare se refera la modificarea anexei nr.2 la hotararea
Consiliului Local nr.10/31 ianuarie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a evaluarii managementului pentru Centrul Cultural Valenii de Munte.
Inspector Coman Mihaela prezinta raportul intocmit de catre Compartimentul Resurse
umane.
Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice si
de disciplina, munca si protectie sociala.
Consilier local Mares Liliana prezinta raportul comisiei pentru activitati social – culturale,
culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copiii, tineret si sport.
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.13/2019.
12) Al optulea proiect de hotarare se refera numirea Presedintelui de sedinta pentru
luna februarie .
Sef birou Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre biroul 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 si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.14/2019.
13) Al noulea proiect de hotarare se refera la aprobarea inchirierii prin licitatie publica
a unor terenuri ce apartin domeniului public si privat 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 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 si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.15/2019.
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14) Al zecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea completarii si modificarii
Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Vălenii de Munte.
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Compartimentul cadastru si
agricultura si 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.
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.16/2019.
15) Al unsprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea solicitarii de
transmitere a unui imobil din domeniul public al statului roman si administrarea Directiei
pentru Agricultura Judeteana Prahova, în domeniul public al oraşului Vălenii de Munte si
administrarea Consiliului Local 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 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 si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.17/2019.
16) Al doisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea solicitarii de
transmitere a unui imobil din domeniul public al statului român şi administrarea Agenţiei
Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, în domeniul public al oraşului
Vălenii de Munte şi administrarea Consiliului Local 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 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 si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea
nr.18/2019.
17) La urmatorul punct de pe ordinea de zi, privind informarile si rapoartele indicate
la pct.4, lit.n ) –s), din acest proces verbal precizez ca acestea nu au mai fost citite intrucat au
fost comunicate odata cu celelalte materiale de sedinta.
Materiale indicate pct.4 lit.m) – r) se anexeaza la celelalte documente ce vor compune
dosarul special de sedinta.
Presedinte de sedinta Popescu Constantin – Gabriel : aveti intrebari referitoare la aceste
materiale ?
Niciun consilier local nu a formulat intrebari referitoare la materialele cuprinse in ordinea de
zi de la litera m) – r).
18) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari,
diverse ».
Discutiile au loc astfel :
- Primar Florin Constantin: luni 4 februarie 2019 la ora 0830, am chemat membrii Consiliului
de administratie ai S.C.PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A., directorul Parcului si avocatul
angajat pentru a discuta referitor la litigiul cu Pietta Galass Working SRL. Rog ca si presedintii de
comisii si consilierii locali care vor sa participe sa fie prezenti la aceasta sedinta, avand in vedere ca
a trecut un an si nu s-a luat nicio masura.
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- Presedintele de sedinta Popescu Constantin – Gabriel : inginerul Panculescu vrea sa
infiinteze un club de robotica si vrea sa ofere niste monitoare mai vechi in mod gratuit. Eu o sa-l
indrum catre dumneavoastra.
- Primar Florin Constantin : referitor la infiintarea clubului sa se adreseze Colegiului National
« Nicolae Iorga ».
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 de indata a
Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.
Sedinta s-a terminat la ora 1030.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Popescu Constantin - Gabriel

SECRETARUL ORASULUI,
Onoiu Elena - Adina
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