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CONSILIUL LOCAL 
    AL ORAȘULUI 
VĂLENII DE MUNTE 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi 31.07.2020, la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte, cu ocazia 
ședintei ordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte. 

Ședinta a început la ora 0900 și este publică. 
 Convocarea sedinței s-a făcut prin dispoziția primarului orașului Vălenii de Munte 
nr.343/24 iulie 2020. 
 Inițiatorul proiectului ordinii de zi este primarul orașului Vălenii de Munte – Florin 
Constantin. 
 1) Secretarul orașului Vălenii de Munte, Onoiu Elena – Adina, face prezența consilierilor 
locali, constatând că sunt prezenți 16 consilieri locali, ședința fiind legal constituită. 
 Sunt prezenți consilierii locali : Oprea Constantin, Piscan Ion - Daniel, Popescu 
Constantin - Gabriel, Mareș Liliana, Toma Cornel, Andreescu Dumitru, Costovici Marian, 
Moldoveanu Iuliana, Săvulescu Eugen, Raiciu Liliana, Călinoiu Dragoș, Oprea Daniel, Oțelea 
Bogdan - Andrei, Pușcașu Gheorghe - Adrian, Iorga Gabriela și Niculae Nicoleta. 

Absentează consilierul local Gâjman Doru. 
La ședinta Consiliului Local mai participă domnul George Ogăraru și domnul 

Alexandrescu Georgian - Alexandru. 
 2) Președinte de ședință pentru luna iulie este domnul consilier local  Pușcașu Gheorghe - 
Adrian. 

3) Președintele de ședința Pușcașu Gheorghe - Adrian supune la vot deschis procesul - 
verbal încheiat cu ocazia ședinței de indata a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din 
data de 10 iulie 2020, întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  
 Acestea nu sunt. 
  Procesul verbal de ședință este supus la vot și aprobat cu  16 voturi « pentru ». 
 4) Apoi președintele de ședință supune la vot deschis  proiectul ordinii de zi. 

Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu 16 voturi «  pentru ». 
 
Ordinea de zi este următoarea : 
a) proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2020 

(comisia nr.4); 
b) proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotarârea nr.77/26 iunie 2020 

privind aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al primarului și pentru celelalte servicii publice și instituţii publice de interes local 
aflate în subordinea Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte (comisia nr.4); 

c) proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la hotărârea nr.130/27 decembrie 2017 
privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile publice și contractuale din cadrul  aparatului 
de specialitate al primarului și pentru celelalte servicii publice și instituţii publice de interes local 
aflate în subordinea Consiliului Local  al orașului Vălenii de  Munte (comisia nr.4); 

d) proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului – teren, ce 
aparţine domeniului privat al oraşului Vălenii de Munte, situat în str. Alexandru Donici, nr.f.n., 
cu numărul cadastral 24273 (comisia nr.2 și comisia nr.4); 

e) proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului – teren cu 
construcţii, ce aparţine domeniului privat al oraşului Vălenii de Munte, situat în fdt. 
Trandafirului, nr.4, cu numărul cadastral 21441 (comisia nr.2 și comisia nr.4); 

f) proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
oraşului Vălenii de Munte a construcției C2 situată în str.I.L.Caragiale, nr.2, cu numărul cadastral 
11204-C2 (comisia nr.4); 

g) proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare la data de 31 iulie 2020 ale 
S.C. SALUBRITATE – VĂLENII DE MUNTE S.R.L. întocmite în vederea dizolvării și 
lichidării simultane, fără numire de lichidator (comisia nr.1); 
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h) proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului orașului Vălenii de Munte să 

voteze în numele și pe seama orașului Vălenii de Munte ajustarea preţului și tarifului pentru 
serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. Hidro 
Prahova S.A. Ploieşti, judeţul Prahova (comisia nr.1); 

i) proiect de hotărâre privind aprobarea demolării construcţiei C2, cu numărul cadastral 
11204 – C2,  situată în oraşul Vălenii de Munte, str. I.L.Caragiale, nr.2 (comisia nr.2 și comisia 
nr.4); 

j) proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren, ce aparține domeniului privat 
al orașului Vălenii de Munte, cu numărul cadastral 24779, CF 24779 situat în oraşul Vălenii de 
Munte, str. 1 Mai, nr.f.n. (comisia nr.1); 

k) informare privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul 
Local al oraşului Vălenii de Munte, în perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 - prezintă director 
executiv Săvulescu Mariana; 

l) informare privind modul de aducere la îndeplinire a petiţiilor depuse la Primăria 
oraşului Vălenii de Munte, în perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 - prezintă director executiv 
Săvulescu Mariana; 

m) raportul Compartimentului servicii sociale, persoane cu dizabilități și persoane 
vârstnice, monitorizare asistenţi personali - privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali, 
pe semestrul I al anului 2020 - prezintă director executiv Săvulescu Mariana; 

n) raportul de activitate pe semestrul I al anului 2020, al Compartimentului cabinete 
medicale şcolare - prezintă asistent medical Onoiu Cristina; 

o) întrebări, răspunsuri, interpelări, diverse. 
- Președinte de ședință Pușcașu Gheorghe – Adrian : sunteți de acord ca înainte de a trece 

la dezbaterea ordinii de zi ca, domnul George Ogăraru să ne prezinte proiectul Academia de 
Fotbal – Plan de dezvoltare Vălenii de Munte ? 

Toți cei 16 consilieri locali prezenți la ședință au fost de acord ca înainte de a trece la 
discutarea ordinii de zi, domnul George Ogăraru să prezinte proiectul Academia de Fotbal – Plan 
de dezvoltare Vălenii de Munte. 

Domnul George Ogăraru prezintă proiectul Academia de Fotbal – Plan de dezvoltare 
Vălenii de Munte. 

- Primar Florin Constantin : v-a fost prezentat proiectul. Vă rog să-mi spuneți dacă sunteți 
de acord cu demararea acestuia,  și să ne interesăm de un model de parteneriat care să fie analizat  
de personalul din cadrul compartimentului juridic. 

Toți cei 16 consilieri locali prezenți la ședință au fost de acord cu demararea acestui 
proiect. 

5) Primul proiect de hotărâre se referă la numirea Președintelui de ședință pentru 
luna august 2020. 

Director executiv D.A.S. Săvulescu Mariana prezintă raportul întocmit de către Serviciul 
administrație publică locală. 

Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 
juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.82/2020. 
 
6) Al doilea proiect de hotărâre se referă la modificarea Anexei nr.2 la Hotarârea 

nr.77/26 iunie 2020 privind aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului și pentru celelalte servicii publice și 
instituţii publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al orașului Vălenii 
de Munte. 

Inspector Coman Mihaela prezintă raportul întocmit de către compartimentul resurse 
umane. 
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Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 
juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.83/2020. 
 
7) Al treilea proiect de hotărâre se referă la modificarea Anexei la hotărârea 

nr.130/27 decembrie 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile publice și 
contractuale din cadrul  aparatului de specialitate al primarului și pentru celelalte servicii 
publice și instituţii publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local  al 
orașului Vălenii de  Munte. 

Inspector Coman Mihaela prezintă raportul întocmit de către compartimentul resurse 
umane. 

Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 
juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.84/2020. 
 
8) Al patrulea proiect de hotărâre se referă la aprobarea dezlipirii în două loturi a 

imobilului – teren, ce aparţine domeniului privat al oraşului Vălenii de Munte, situat în str. 
Alexandru Donici, nr.f.n., cu numărul cadastral 24273. 

Inspector urbanism Chiroiu Nicolae prezintă raportul întocmit de către Biroul urbanism, 
amenajare teritoriu, mediu și Compartimentul cadastru și agricultură. 

Consilier local Toma Cornel prezintă raportul comisiei pentru amenajrea teritoriului și 
urbanism, protecţia mediului și turism. 

Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 
juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.85/2020. 
 
9) Al cincilea proiect de hotărâre se referă la aprobarea dezlipirii în două loturi a 

imobilului – teren cu construcţii, ce aparţine domeniului privat al oraşului Vălenii de 
Munte, situat în fdt. Trandafirului, nr.4, cu numărul cadastral 21441. 

Inspector urbanism Chiroiu Nicolae prezintă raportul întocmit de către Biroul urbanism, 
amenajare teritoriu, mediu și Compartimentul cadastru și agricultură. 

Consilier local Toma Cornel prezintă raportul comisiei pentru amenajrea teritoriului și 
urbanism, protecţia mediului și turism. 

Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 
juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.86/2020. 
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10) Al șaselea proiect de hotărâre se referă la aprobarea trecerii din domeniul public 
în domeniul privat al oraşului Vălenii de Munte a construcției C2 situată în 
str.I.L.Caragiale, nr.2, cu numărul cadastral 11204-C2. 

Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 
impozite și taxe locale. 

Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 
juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.87/2020. 
 

11) Al șaptelea proiect de hotărâre se referă la aprobarea situaţiilor financiare la 
data de 31 iulie 2020 ale S.C. SALUBRITATE – VĂLENII DE MUNTE S.R.L. întocmite în 
vederea dizolvării și lichidării simultane, fără numire de lichidator. 

Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 
impozite și taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 
agricultură.  

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.88/2020. 
 
12) Al optulea proiect de hotărâre se referă la împuternicirea primarului orașului 

Vălenii de Munte să voteze în numele și pe seama orașului Vălenii de Munte ajustarea 
preţului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru întreaga arie 
de operare, pentru S.C. Hidro Prahova S.A. Ploieşti, judeţul Prahova. 

 Inspector Stoica Florica prezintă raportul întocmit de catre compartimentul audit. 
Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 

agricultură.  
Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.89/2020. 
 

13) Al nouălea proiect de hotărâre se referă la aprobarea demolării construcţiei C2, 
cu numărul cadastral 11204 – C2,  situată oraşul Vălenii de Munte, str. I.L.Caragiale, nr.2. 

Inspector urbanism Chiroiu Nicolae prezintă raportul întocmit de către Biroul urbanism, 
amenajare teritoriu, mediu. 

Consilier local Toma Cornel prezintă raportul comisiei pentru amenajrea teritoriului și 
urbanism, protecţia mediului și turism. 

Consilier local Oțelea Bogdan - Andrei prezintă raportul comisiei pentru probleme 
juridice și de disciplină, muncă și protecție socială. 

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.90/2020. 
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14) Al zecelea proiect de hotărâre se referă la aprobarea vânzării unui teren, ce 
aparține domeniului privat al orașului Vălenii de Munte, cu numărul cadastral 24779, CF 
24779 situat în oraşul Vălenii de Munte, str. 1 Mai, nr.f.n. 

Șef serviciu Nițu Elena prezintă raportul întocmit de către Serviciul buget – finanțe, 
impozite și taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei economico - financiară și 
agricultură.  

Secretarul orașului Onoiu Elena - Adina prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discuții nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.91/2020. 
 
15) Cu privire la informările și rapoartele de pe ordinea de zi, precizez că nu au fost 

discuții. 
 
 16) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Întrebări, răspunsuri, 

interpelări, diverse ». 
a) Secretarul general al orașului Vălenii de Munte Onoiu Elena - Adina aduce la 

cunoștință conținutul adresei nr.311/26.06.2020 a societății Saint – Gobain Construction Products 
România S.R.L., referitoare la nevoia societății ca pe viitor, să închirieze un spațiu nou de 
aproximativ 11.000 m.p. în incinta P.I.P., în zona clădirii C58, care să fie construit și dotat 
corespunzător în vederea utilizării și echipării de către societate pentru desfășurarea activităților 
proprii. 

b) Șef serviciu buget - finanțe, impozite și taxe locale Nițu Elena prezintă conținutul 
adresei nr.14090/14.07.2020 a societății Saint – Gobain Construction Products România S.R.L. 
cu privire la taxarea inversă în cazul terenului ce se dorește a se achiziționa de către orașul 
Vălenii de Munte. 

Apoi d-na Nițu Elena face precizarea că, în cazul nostru, aceste prevederi ale Codului 
fiscal nu sunt aplicabile. 

c) Inspector urbanism Chiroiu Nicolae informează Consiliul Local asupra faptului că S.C. 
HIDRO PRAHOVA S.A. intenționează și este în cursul procedurii de avizare pentru extinderea 
rețelei de canalizare de pe raza orașului Vălenii de Munte, în zona Rizănești. 

În acest sens și ținând cont de modul de implementare al obiectivelor ce le are deja în 
execuție S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.,  inspectorul Chiroiu Nicolae solicită Consiliului Local 
un punct de vedere referitor la posibilitatea finanțării din bugetul local și realizarea de către 
orașul Vălenii de Munte a acestei investiții sau continuarea procedurii de către S.C. HIDRO 
PRAHOVA S.A. 

Toti consilierii locali prezenți la ședință au fost de acord ca investiția pentru extinderea 
rețelei de canalizare în zona Rizănești să fie executată din surse de la bugetul local al orașului 
Vălenii de Munte, având în vedere faptul că societatea realizează de foarte mulți ani lucrări de 
extindere canalizare în oras, lucrări ce nu sunt finalizate și funcționale. 

Alte discuții nu mai sunt. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal de ședință, la care se anexează 
toate materialele discutate, ce fac parte integrantă din dosarul special al acestei ședințe ordinare a 
Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte. 

Ședința s-a terminat la ora 10 35. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Pușcașu Gheorghe - Adrian 

 
       SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


