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CONSILIUL LOCAL 

    AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

 

PROCES – VERBAL 

 

 
Incheiat astazi 31 mai 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.384/25 
mai   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 16 consilieri locali,  sedinta fiind  legal constituita. 
 Lipseste  consilierul local  Chivaran Gabriel. 
 Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Oprea Daniel, Otelea Bogdan – Andrei, 
Calinoiu Dragos, Toma Cornel, Moldoveanu Iuliana, Popescu Constantin – Gabriel, Iorga Gabriela,   
Savulescu Eugen, Raiciu Liliana – Sanda, Faciu Ioana, Niculae Nicoleta, Costovici Marian, Piscan 
Ion – Daniel, Mares Liliana, Chivaran Gabriel si   Gajman Doru. 
 La sedinta Consiliului Local mai participa d-nul Bunescu Ioan Vrancea  si reprezentantii 
S.C.HIDRO PRAHOVA S.A. – director Adrian Semcu si directorul executiv. 

2) Decanul de vârstă al consilierilor locali Popescu Constantin - Gabriel propune ca 
președinte de ședinta  pe d-nul consilier local Oprea Constantin. 

Propunerea este acceptată cu  16 voturi « pentru » și din acest moment consilierul local 
Oprea Constantin preia conducerea efectiva a ședinței ordinare. 
 3) Președintele de ședință Oprea Constantin supune la vot deschis procesul – verbal încheiat 
cu ocazia ședinței ordinare  a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 28 aprilie 
2017, întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  
 Acestea nu sunt. 
  Procesul verbal de sedinta este supus la vot si aprobat cu  16 voturi « pentru ». 

4) 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 Oprea Constantin : propun modificarea ordinii de zi, si anume, 

primul punct  al ordinii de zi sa fie proiectul de hotarare de la punctul c).   
Toti  cei 16 consilieri locali prezenti la sedinta sunt de acord cu modificarea ordinii de zi. 

   

Ordinea de zi este urmatoarea : 

 a) proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului « Fazarea Proiectului 
Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si  canalizare in judetul Prahova »; 
 b) proiect de hotarare privind schimbarea denumirii unei unitati de invatamant special de pe 
raza orasului Valenii de Munte ; 

 c) proiect de hotarare privind omagierea venerabililor cetateni si cetatene care locuiesc pe 
raza orasului Valenii de Munte si sarbatoresc 90 si 100 de ani de viata ; 
 d) proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul 
financiar 2016, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere  al S.C. SALUBRITATE – 
VALENII DE MUNTE S.R.L. ; 
 e) proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a  exercitiului bugetar al  
anului 2016, al orasului  Valenii de Munte ; 
 f) proiect de hotarare  privind stabilirea valorilor de vanzarea a locuintelor ANL, situate in 
orasul Valenii de Munte, bd. Nicolae Iorga, nr.83A ;  
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 g) proiect de hotarare pentru modificarea hotararii nr.82/23.12.2009 privind aprobarea  
chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat locuinte; 
 h) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 

 4) Primul proiect de hotarare se refera la aprobarea cofinantarii proiectului « Fazarea 

Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si  canalizare in judetul Prahova ». 

 Se serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale si oficiul urmanism, amenajarea teritoriului si mediu . 

Consilier local Toma Cornel prezinta raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 
urbanism, protectia mediului si turism. 

Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discutii : 
- Presedintele de sedinta Oprea Constantin : cand va fi gata canalizarea in oras ? 
- Director S.C.HIDRO PRAHOVA S.A. Adrian Semcu : cunoasteti situatia privind 

rezilierea contractului. Acum suntem in proces, respectiv la Sectia de arbitraj – camera de Comett a 
Romaniei. S-a amanat pe 14 iunie 2017 intrucat societatea CAST a formulat cerere de recuzare a 

unuia din judecatori. 
Din acest moment participa la sedinta si consilierul local Chivaran Gabriel, numarul 

consilierilor locali prezenti la sedinta crescand la 17. 
- Director S.C.HIDRO PRAHOVA S.A. Adrian Semcu : La dumneavoastra in oras lucrarea 

este efectuata in proportie de 95%.  Trebuie sa ne inarmam cu rabdare pentru rezolvarea acestei 
situatii deoarece HIDRO PRAHOVA nu poate face nimic  in acest sens deoarece proiectul acesta se 
face pe fonduri europene. Asteptam un expert neutru pentru inventarierea  in teren a lucrarilor 
efectuate si a putea fi predata lucrarea altei firme. Lucrarea are o valoare, diferenta trebuie scoasa la 
licitatie pentru terminarea lucrarilor. 

- Presedinte de sedinta Oprea Constantin :  in opinia dumneavoastra  cand credeti ca se vor 

termina aceste lucrari ? 
- Director S.C.HIDRO PRAHOVA S.A. Adrian Semcu : ne-am doris ca, pana la sfarsitul 

anului  sa se termine inventarierea. 
- Consilier Local Piscan Ion – Daniel : va rugam ca pe verso-ul facturii de apa si canalizare 

sa fie informati cetatenii ca primarul si consiliul local al orasului nu are nici o vina pentru 
nerespectarea acestor angajamente referitoare la lucrare. 

- Primar : eu stiu ca fiecare lucrare trebuie sa aiba un panou prin care cetatenii sa fie 
informati despre cine executa lucrarea, termenul de terminare a lucrarii, beneficiar. Cetatenii nu au 
nevoie de pliante sau mentiuni pe verso-ul facturilor, au nevoie de amortizoare la masini. 

- Director S.C.HIDRO PRAHOVA S.A.-  Adrian Semcu : Noi suntem in situatia asta pe 

niste legi din urma si un contract semnat in anul 2013. Legea nu ne permite sa facem altfel. S-au 
facut propuneri pentru modificarea legii ; poate noul guvern va  lua masurile necesare pentru 
modificarea acesteia. 

- Primar Florin Constantin : cand astupam gropile in oras ? Eu am proiecte blocate in oras si 
anume reabilitare trotuare, contract semnat anul trecut ; daca nu am bransametele facute  nu nu pot 
face nimic. Invatati-ma cum sa fac.  

- Director  S.C.HIDRO PRAHOVA S.A. - Adrian Semcu : nu am ce sa va spun. Daca 
intervenim noi, restul lucrarilor devin neeligibile din punct de vedere al fondurilor europene. 

- Primar Florin Constantin : pentru ce mai iau banii ? 
- Director executiv S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. : lucrarile  vor fi platite in POIM. 

- Consilier local Gajman Doru : pe ce logica ar merge daca ar trebui sa se dea acesti bani ? 
- Director executiv S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. – este contributia orasului, banii sunt 

pentru cofinantarea proiectului. Este necesar sa se adopte aceasta hotarare pentru lucrarile care se 
vor executa in continuare. 

- Presedinte de sedinta Oprea Constantin : eu nu sunt de acord cu aceasta contributie, o sa 
supunem la vot  Consiliului Local si sa vedem cine isi asuma raspunderea. 

- Primar Florin Constantin : statia de epurare ? 
- Director executiv S.C.HIDRO PRAHOVA S.A.-  Adrian Semcu : aceasta se termina. 
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  Se supune la vot  proiectul de hotarare  privind aprobarea cofinantarii proiectului « Fazarea 
Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si  canalizare in judetul Prahova ». 
Proiectul de hotarare a fost respins  cu  4 voturi « pentru » si 13 voturi « abtinere » (se abtin 
consilierii locali : Oprea Constantin, Oprea Daniel, Otelea Bogdan – Andrei, Calinoiu Dragos, 
Toma Cornel, Moldoveanu Iuliana, Popescu Constantin – Gabriel, Iorga Gabriela,   Savulescu 
Eugen, Raiciu Liliana – Sanda, Piscan Ion – Daniel, Mares Liliana si   Gajman Doru. 

- Director Adrian Semcu : ma simt nevoit sa intervin si sa precizez ca este vorba despre 
cofinantarea  de 2% a proiectului. 

- Primar Florin Constantin : concret ce vreti de la HIDRO ?, ce ar trebui sa ne prezinte d-nul 

director sa aprobam acest proiect de hotarare ? 
- Consilier local Oprea Daniel : asumarea termenului de finalizare. 
- Primar Florin Constantin : exista sansa ca cei de la SC.CAST sa inceapa lucrarile ? 
- Director S.C.HIDRO PRAHOVA S.A.- Semcu Adrian : nu stiu ce sa spun, acestia nu 

ne-au putut prezenta situatiile de lucrari pentru a putea fi platiti pentru lucrarile 
executate. 

- Primar Florin Constantin :  Aveti acordul si de la celelalte localitati ?  
- Director  S.C.HIDRO PRAHOVA S.A. – Semcu Adrian, mai trebuie  Consiliul 

Judetean. Eu nu pot face nimic. 
- Consilier local Chivaran Gabriel : se pare ca S.C.HIDRO PRAHOVA S.A. nu este 

vinovata, ei incearaca sa ne ajute. 
- Primar Florin Constantin : la celelalte localitati s-au inceput lucrarile ? Cele mai afectate 

localitati sunt Campina, Comarnic si Valenii de Munte. Daca celelalte localitati va 
aproba convocam si noi Consiliul Local in sedinta de inadata sa aprobam aceasta 
hotarare. Consider ca singura vinovata este firma de consultanta. 

- Director S.C.HIDRO PRAHOVA S.A. - Semcu Adrian: pe 15 iunie se termina 
contractul de consultanta. 

Alte discutii nu mai sunt. 
Din acest moment reprezentantii HIDRO PRAHOVA parasesc sala de sedinta. 
Prersedintele de sedinta Oprea Constantin da cuvantul d-lui Bunescu Ioan Vrancea. 

 - D-nul Bunescu Ioan Vrancea : va aduc la cunostinta ca doresc sa infiintez cercul de 
aeromodelism (tehnicoaplicativ) si am nevoie de un spatiu  si de materialele necesare pentru 
desfasurarea acestei activitati.  
 - Presedinte de sedinta Oprea Constantin: copiii sunt numai din Valeni? Ce numar de copii 
aveti? 
 - D-nul Bunescu Ioan Vrancea : da, copiii sunt numai din Valeni si sunt maxim 20 – 30. 
 - Consilier local Costovici Marian: ce pregatire aveti pentru a preda aceste cursuri? 
 - D-nul Bunescu Ioan Vrancea: nu sunt pregatit in acest domeniu, este un hobby, urmeaza sa 
fac niste cursuri. Am alte pregatire. 
 - Consilier local Oprea Daniel: care este cadrul legal pentru a functiona? Fiind o persoana 

fizica fara autorizatie nu stiu ce parinte isi va lasa copilul la un astfel de cerc. 
 - Presedinte de sedinta Oprea Constantin: daca intr-un an va calificati putem sta de vorba. 
Multumim pentru prezenta. 
 Din acest moment d-nul Bunescu Ioan Vrancea paraseste sedinta de Consiliu local. 
  

 5) Al doilea proiect de hotarare se refera la privind schimbarea denumirii unei unitati 

de invatamant special de pe raza orasului Valenii de Munte. 

  Sef birou  Savulescu Mariana 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 prezintă avizul său pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discutii : nu sunt. 
Alte discutii nu mai sunt. 
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 Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea nr. 

40/2017. 

 6) Al treilea  proiect de hotarare se refera la omagierea venerabililor cetateni si 

cetatene care locuiesc pe raza orasului Valenii de Munte si sarbatoresc 90 si 100 de ani de 

viata.  
 Sef birou  Savulescu Mariana 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 : 
- Primar Florin Constantin : nu mi se pare corecta conditia de 10 ani. Se modifica anexa la 

hotarare si la 90 si 100. 
Alte discutii nu mai sunt. 

 
Proiectul de hotarare modificat,  este supus la vot si aprobat cu 17 voturi « pentru », 

adoptandu-se  hotararea nr.41/2017. 
    

7) Al patrulea proiect de hotarare se refera aprobarea situatiilor financiare anuale 

pentru exercitiul financiar 2016, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere  al 

S.C. SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L. 

 Administrator  Cristea Gabriela prezinta raportul intocmit de catre  S.C. SALUBRITATE – 
VALENII DE MUNTE S.R.L.  

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei pentru activități economico-

financiare și agricultură. 
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Alte discutii nu mai sunt. 
Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.42/2017.  

8) Al cincilea proiect de hotarare se refera aprobarea contului de incheiere a  

exercitiului bugetar al  anului 2016, al orasului  Valenii de Munte.  

 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 economico-
financiare 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 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.43/2017.  

9) Al saselea proiect de hotarare se refera stabilirea valorilor de vanzarea a locuintelor 

ANL, situate in orasul Valenii de Munte, bd. Nicolae Iorga, nr.83A.  

 Sef birou Iordache Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 

impozite si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezintă raportul comisiei pentru activități economico-
financiare și agricultură. 

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. 
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Discutii :  
- Primar Florin Constantin : 1%  este impus de lege ? 
- Sef birou Iordache Elena : da. 
Alte discutii nu mai sunt. 
Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.44/2017.  

 10) Al saptelea proiect de hotarare se refera la modificarea hotararii nr.82/23.12.2009 

privind aprobarea  chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat locuinte. 

 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 si de disciplina, 
munca si protectie sociala. 

Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Alte discutii nu mai sunt. 
Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.45/2017.  

11) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari, 

diverse ». 

 Discutii : 
Secretar oras Onoiu Elena – Adina aduce la cunostinta consilierilor locali urmatoarele : 
1. Adresa Consiliului Judetean Prahova nr.8814/04.05.2017, inregistrata la instutia noastra 

sub nr.6915/04.05.2017, prin care solicita acordul de principiu al consiliului local pentru extinderea 
Rampei ecologice. 

Consilierii locali prezenti la sedinta nu isi dau acordul de principiu. 
2. Solicitarea nr.7879/22.05.2017 a d-nei Calin Iuliana – Eugenia, privind inchirierea 

suprafetei de 700 m.p. teren agricol, situat in str.Cismari, nr.f.n.. 
Prin referatul nr.8432/30.05.2017, Compartimentul cadastru si agricultura a aratat faptul ca, 

daca inchirierea s-ar face prin licitatie publica, s-ar intarzia si s-ar reduce productia ce s-ar obtine de 
pe acest teren, intrucat aceasta trece prin perioada de insamantare, rasarire, dezvoltare, inflorire si 
rodire, fiecare etapa avand nevoie de un anumit numar de zile, obligatoriu, care poate fi corelat si cu 
condiile meteorologice care pot accelera sau stopa fiecare perioada in parte. 

In urma  celor mai sus mentionate, consilierii locali si-au dat acordul privind inchirierea 
acestuia, fara licitatie. 

Viceprimar Mares Liliana prezinta situatia locurilor de veci din cimitirul orasului Valenii de 
Munte. 

Cimitirul orasului are 4518 locuri de veci, din care   neocupate  79. 
- Presedinte de sedinta Oprea Constantin : sunt locuri de veci in cimitir  pentru care nu s-a 

platit concesiunea ? 
- Viceprimar Mares Liliana : conform situatiei, nu. 
- Consilier local Gajman Doru : trebuie sa gasim locatie pentru extinderea cimitirului. 
- Primar Florin Constantin : sa stabilim o zona in vederea efectuarii demersurilor pentru 

extinderea cimitirului.  
 Intrucat de la 1 ianuarie 2017 Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova 
 S.A. va plati catre Fondul pentru Mediu  taxa de 80 lei/ tona pentru deseurile inerte si 
nepericuloase  incredintate in vederea eliminarii finale  prin depozitare si aceasta  a inaintat facturi  

catre S.C.SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE SRL, fiind astfel obligati de a plati  taxa de 80 
lei/tona, v-a trebui sa modificam tariful la gunoi. Se v-a intocmi proiect de hotarare in acest sens in 
viitoarea sedinta de consiliu.  

- Consilier local Oprea  Daniel : am fost informat ca nu se ridica gunoiul selectiv. 
- Consilier local Chivaran Gabriel : daca s-ar putea ca transmiterea materialelor de sedinta 

sa se faca intr-un alt program. In forma aceasta nu le pot deschide de pe telefon. 
Va rog, vreau si eu ultimul raport al Curtii de Conturi pentru a vedea masurile  lasate si 
rezolvarea lor. 
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- Sef serviciu buget – finante, impozite si taxe locale Nitu Elena : raportul si masurile lasate 
au fost aduse la cunostinta Consiliului Local. 
- Consilier local Faciu Ioana : vin cu o propunere, sa amplasam pe strazi containere  

pentru colectarea selectiva a gunoiului. Nu stiu daca este prea costistor. 
- Consilier local Otelea Bogdan : la blocuri nu exista containere pentru depozitarea 

gunoiului selectiv. 
- Consilier local Piscan Ion Daniel : pe Valea Gardului vor incepe lucrarile la santurile de 

pe strada Dr.Istrate?   
- Primar Florin Constantin : dupa rectificarea bugetara. 

- Consilier local Gajman Doru : pe  str.Grigore Alexandrescu cetatenii spun ca din cauza 
asfaltului turnat le intra apa in curti. De ce nu se pun borduri ? 

- Primar Florin Constantin : lucrarile  se fac pe rand. 
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  13
00

.  
 
 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Oprea Constantin 

 

 

 

SECRETARUL ORASULUI, 

                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


