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CONSILIUL LOCAL 

    AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

PROCES – VERBAL 

 
Incheiat astazi 31 mai 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.264/24.05.2019. 

 Initiatorul proiectului ordinii de zi este primarul orasului Valenii de Munte – Florin 
Constantin. 
 1). Inlocuitorul secretarului  orasului Valenii de Munte, Miroiu Ileana - Lelia – face prezenta 
consilierilor locali, constatand ca sunt prezenti 15 consilieri locali,  sedinta fiind  legal constituita. 
 Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Otelea Bogdan – Andrei, Iorga Gabriela, 
Mares Liliana, Toma Cornel, Moldoveanu Iuliana, Savulescu Eugen, Raiciu Liliana, Popescu 
Constantin – Gabriel, Calinoiu Dragos, Oprea Daniel, Piscan Ion – Daniel, Costovici Marian, 
Puscasu Gheorghe – Adrian si Andreescu Dumitru. 
 Lipsesc motivat consilierii locali : Gajman Doru si Niculae Nicoleta. 
 2) Presedinte de sedinta ales pentru luna mai este d-nul consilier local Toma Cornel. 

3) Președintele de ședința Toma Cornel supune la vot deschis procesul – verbal încheiat cu 
ocazia ședinței de indata  a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 06 mai 2019, 
întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  
 Acestea nu sunt. 
  Procesul verbal de ședință este supus la vot și aprobat cu  15 voturi « pentru ». 

4) Presedinte de sedinta Toma Cornel: se solicita suplimentarea ordinii de zi cu inca doua  
proiecte de hotarare, si anume, proiectul de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru folosirea Salii 
de Sport « Stelian Manolescu » Valenii de Munte si a terenului de sport, situate pe b-dul Nicolae 
Iorga , nr.43,  respectiv proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor de închiriere a unor utilaje si 
modificarea anexei ( fata de cea care a fost comunicata) la proiectul de hotarare privind modificarea 

anexelor nr.1 si nr.2 la hotararea nr.8/31 ianuarie 2019 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, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Presedintele de sedinta Toma Cornel supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu 
proiectele de hotarare mentionate mai sus. 

Toti cei  15 consilieri locali prezenti la sedinta sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu 
proiectul mentionat.  

Presedintele de sedinta Toma Cornel propune ca proiectele de hotarare suplimentate sa fie 
introduse pe ordinea de zi  la litera a) si b), restul hotararilor decalandu-se in mod corespunzator. 

Apoi proiectul ordinii de zi suplimentat este supus la vot si aprobat cu  15 voturi «pentru ». 
Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu  15  voturi «  pentru ». 
 

Ordinea de zi este urmatoarea : 
a) proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru folosirea Salii de Sport « Stelian 

Manolescu » Valenii de Munte si a terenului de sport,  situate pe b-dul Nicolae Iorga , nr.43; 
b) proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de închiriere a unor utilaje. 
c) proiect de hotarare privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna iunie 2019 ; 

 d) proiect de hotarare pentru modificarea anexelor nr.1 si nr.2 la hotararea nr.8/31 ianuarie 
2019 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 
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aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

e) proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice in 
baza carora primarul Orasului Valenii de Munte numeste si elibereaza din functie administratorul 
public; 

f) proiect de hotarare privind pentru modificarea  Anexei la hotararea nr.130/27 decembrie 
2017 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, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

g) proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a  exercitiului bugetar al  anului 
2018, al orasului  Valenii de Munte ; 
 h) proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda 
elevilor din unitatile de invatamant din orasul  Valenii de Munte in anul 2019 si repartizarea pe 
unitati de invatamant a sumelor  cu aceasta destinatie; 
 i) proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului de 
desene pe asfalt, a programului si a cheltuielilor pentru aniversarea zilei de 1 IUNIE 2019 – ZIUA 
INTERNATIONALA A COPILULUI ; 
 j) proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului 
„EXTINDERE CLADIRE PEDIATRIE – SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE”; 

 k) proiect de hotarare privind aprobarea acordului de principiu al Consiliului Local al 
orasului Valenii de Munte ca Societatea Prahova Industrial Parc S.A. Valenii de Munte, sa 
beneficieze de facilitatile fiscale prevazute de Ordinul nr.2980/2013 privind acordarea ajutorului de 
minimis pentru investitiile realizate in parcurile industriale ; 
 l) proiect de hotarare privind  aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii « Extindere 
sistem de distributie gaze naturale pe fundatura Zorelelor » ; 
 m) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24371, CF 24371 situat in orasul Valenii de Munte,  
str.Digului nr.2 ; 
 m1) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 

al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24404, CF 24404, situat in orasul Valenii de 
Munte,  Aleea Constantin Nila, nr.9A; 
 m2) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24334, CF 24334, situat in orasul Valenii de 
Munte, str. George Enescu, nr.40; 

m3) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte cu numar cadastral 10655, CF 3063,  situat in orasul Valenii de Munte, 
str. Mihai Bravu, nr. 20; 

m4) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24347, CF 24347, situat in orasul Valenii de 

Munte, str. George Enescu, nr.40; 
m5) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 

al orasului Valenii de Munte cu numar cadastral 24355, CF 24355,  situat in orasul Valenii de 
Munte, str. George Enescu nr. 48; 

m6) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24362, CF 24362, situat in orasul Valenii de 
Munte, str. Digului, nr. f.n.; 

m7) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24360, CF 24360, situat in orasul Valenii de 
Munte, str. George Enescu, nr.45; 

m8) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 22779, CF 22779, situat in orasul Valenii de 
Munte, str. Eaubonne, nr.f.n.; 
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m9) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte cu numar cadastral 24373, CF 24373, situat in orasul Valenii de Munte, 
str. George Enescu, nr.fn.; 

m10) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24292, CF 24292, situat in orasul Valenii de 
Munte, str. Mihai Eminescu,  nr. 35; 

m11) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24335, CF 24335, situat in orasul Valenii de 
Munte, str. Zorelelor, nr.5; 

m12) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unor terenuri, ce apartin domeniului 

privat al orasului Valenii de Munte cu numar cadastral  23025,  CF 23025 si  numar cadastral 23029, 
CF 23029, situate in orasul Valenii de Munte, fundatura Trandafirului, nr.2; 

m13) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24297, CF 24297, situat in orasul Valenii de 
Munte, str. Povernei, nr.12; 

m14) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24298, CF 24298, situat in orasul Valenii de 
Munte, str. George Enescu, nr.31A; 

m15) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte cu numar cadastral 11270, CF 4019, situat in orasul Valenii de Munte, 

str. Ecaterina Iorga, nr. 4; 
m16) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 

al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 23121, CF 23121, situat in orasul Valenii de 
Munte, str. Eaubonne, nr.21; 

m17) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24287, CF 24287, situat in orasul Valenii de 
Munte, str. Ecaterina Iorga nr.6; 

m18) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 10978,  CF 3119, situat in orasul Valenii de 
Munte,str. Eaubonne, nr.14; 

m19) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte cu numar cadastral 21443, CF 21443, situat in orasul Valenii de Munte, 
str. George Enescu, nr.40; 

n) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 

 

5) Primul proiect de hotarare se refera la stabilirea tarifelor pentru folosirea Salii de 

Sport « Stelian Manolescu » Valenii de Munte si a terenului de sport,  situate pe b-dul Nicolae 

Iorga , nr.43. 
Sef birou Moraru Maria - Ancuta prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 

impozite si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura. 

Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.82/2019. 

 6) Al doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea tarifelor de închiriere a unor 

utilaje. 
Sef birou Moraru Maria - Ancuta prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 

impozite si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
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Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot  si aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptandu-se hotararea 

nr.83/2019. 

7) Al treilea proiect de hotarare se refera la numirea Presedintelui de sedinta pentru 

luna iunie 2019 . 
Sef birou Savulescu Mariana prezinta raportul intocmit de catre Serviciul administratie 

publica locala. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice si 

de disciplina, munca si protectie sociala. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.84/2019. 
8) Al patrulea proiect de hotarare modificarea anexelor nr.1 si nr.2 la hotararea nr.8/31 

ianuarie 2019 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, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
Inspector Coman Mihaela prezinta raportul intocmit de catre Compartimentul resurse umane. 

- Primar Florin Constantin : aduc la cunostinta ca proiectul de hotarare a fost modificat si 
completat in sensul ca in anexe au fost cuprinse 2 posturi de medic scolar si 2 posturi de asistent 
medical in cadrul compartimentului Cabinete medicale scolare. 

Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei juridice, munca si protectie 
sociala. 
 Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.85/2019. 
9) Al cincilea proiect de hotarare se refera la aprobarea criteriilor, procedurilor si 

atributiilor specifice in baza carora primarul Orasului Valenii de Munte numeste si elibereaza 

din functie administratorul public. 
Inspector Coman Mihaela prezinta raportul intocmit de catre Compartimentul resurse umane. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei juridice, munca si protectie 

sociala. 
 Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discutii : 
- Primar Florin Constantin : aceasta functie contractuala a fost infiintata intrucat sunt foarte 

multi bani europeni, iar primarul nu le poate cuprinde pe toate. Daca luam o firma autorizata  costa 
destul de mult. Sunt proiecte mari si foarte grele, cum ar fi centura ocolitoare a orasului si 
semaforizarea acestuia, iar un administrator public va putea semna in numele primarului. 

Alte discutii nu mai sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.86/2019. 
10) Al saselea proiect de hotarare se refera la modificarea  Anexei la hotararea 

nr.130/27 decembrie 2017 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, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Inspector Coman Mihaela prezinta raportul intocmit de catre Compartimentul resurse umane. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei juridice, munca si protectie 

sociala. 
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Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura. 
 Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 14 voturi « pentru » si o abtinere (consilier local 

Savulescu Eugen) , adoptându-se  hotărârea nr.87/2019. 

11) Al saptelea proiect de hotarare se refera la aprobarea contului de incheiere a  

exercitiului bugetar al  anului 2018, 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 prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.88/2019. 
12) Al  optulea 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 2019 

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 prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.89/2019. 
13) Al noulea proiect de hotarare se refera la aprobarea Regulamentului de organizare 

a concursului de desene pe asfalt, a programului si a cheltuielilor pentru aniversarea zilei de 1 

IUNIE 2019 – ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul Centrului cultural al orasului Valenii de Munte. 
Consilier local Mares Liliana prezinta raportul comisiei pentru pentru activitati social 

culturale, culte si invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport . 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.90/2019. 
14) Al zecelea proiect de hotarare se refera la actualizarea indicatorilor tehnico – 

economici ai proiectului „EXTINDERE CLADIRE PEDIATRIE – SPITAL ORASENESC 

VALENII DE MUNTE”. 
Sef birou impozite si taxe Moraru Ancuta prezinta raportul  întocmit de către Serviciul 

urbanism. 
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţia mediului. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.91/2019. 
15) Al unsprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea acordului de principiu 

al Consiliului Local al orasului Valenii de Munte ca Societatea Prahova Industrial Parc S.A. 
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Valenii de Munte, sa beneficieze de facilitatile fiscale prevazute de Ordinul nr.2980/2013 

privind acordarea ajutorului de minimis pentru investitiile realizate in parcurile industriale.  
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raporul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 14 voturi « pentru » si o abtinere (consilier local 

Iorga Gabriela), adoptându-se  hotărârea nr.92/2019. 

16) Al doiprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea cofinantarii obiectivului 

de investitii « Extindere sistem de distributie gaze naturale pe fundatura Zorelelor ».  
Inspector Oproiu Liviu prezinta raportul  întocmit de către Serviciul urbanism. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul Comisiei  pentru activitati economico – 

financiare si agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.93/2019. 
17) Al treisprezecelea proiect de hotarare se refera la  aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24371, CF 

24371 situat in orasul Valenii de Munte,  str.Digului nr.2 . 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.94/2019. 
18) Al paisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24404, CF 

24404, situat in orasul Valenii de Munte,  Aleea Constantin Nila nr.9A. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 

Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.95/2019. 
19) Al cincisprezecelea proiect de hotarare se aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine 

domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24334, CF 24334, situat in 

orasul Valenii de Munte, str. George Enescu nr.40. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura. 

Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discutii nu sunt. 
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Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.96/2019. 

20) Al saisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 10655, CF 

3063, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Mihai Bravu, nr.20. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.97/2019. 
 21) Al saptesprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, 

ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24347, CF 

24347 situat in orasul Valenii de Munte,  str.George Enescu, nr.40. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.98/2019. 
22) Al optsprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24355, CF 

24355 situat in orasul Valenii de Munte,  str.George Enescu, nr.48. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.99/2019. 
23) Al nouasprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, 

ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24362, CF 

24362, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Digului, nr.f.n. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.100/2019. 
24) Al douazecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24360, CF 

24360, situat in orasul, Valenii de Munte,  str.George Enescu, nr.45. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
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Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura. 

Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.101/2019. 

25) Al douazceci si unulea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui 

teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 22779, 

CF 22779, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Eaubonne, nr.f.n. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.102/2019. 

26) Al douazeci si doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, 

ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24373, CF 

24373, situat in orasul Valenii de Munte,  str.George Enescu, nr.f.n. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.103/2019. 

27) Al douazeci si treilea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, 

ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24292, CF 

24292, situat in orasul Valenii de Munte, str.Mihai Eminescu, nr.35. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.104/2019. 

28) Al douazeci si patrulea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui 

teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24335, 

CF 24335, situat in orasul Valenii de Munte, str. Zorelelor nr.5. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 

Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.105/2019. 
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29) Al douazeci si cincilea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui 

teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral  23025,  

CF 23025 si  numar cadastral 23029, CF 23029, situate in orasul Valenii de Munte, fundatura 

Trandafirului nr.2. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.106/2019. 

30) Al douazeci si saselea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, 

ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24297, CF 

24297, situat in orasul Valenii de Munte, str. Povernei nr.12. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 

Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.107/2019. 

31) Al douazeci si saptelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui 

teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24298, 

CF 24298, situat in orasul Valenii de Munte, str.George Enescu, nr.31A. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura. 

Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.108/2019. 

32) Al douazeci si optulea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui 

teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 11270, 

CF 4019, situat in orasul Valenii de Munte, str.Ecaterina Iorga, nr.4. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.109/2019. 

33) Al douazeci si noualea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui 

teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 23121, 

CF 23121, situat in orasul Valenii de Munte, str.Eaubonne, nr.21. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
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Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 
agricultura. 

Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.110/2019. 

34) Al treizecilea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24287, CF 24287, 

situat in orasul Valenii de Munte, str.Ecaterina Iorga, nr.6. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.111/2019. 

35) Al treizeci si unulea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, 

ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 10978, CF 

3119, situat in orasul Valenii de Munte, str.Eaubonne, nr.14 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.112/2019. 

36) Al treizeci si doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, 

ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 21443, CF 

21443, situat in orasul Valenii de Munte, str.George Enescu, nr.40. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului Miroiu Ileana - Lelia 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.113/2019. 

                                                

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

diverse ». 
Discutiile au loc astfel : 
Primar Florin Constantin  prezinta : 
a) adresa nr.6352/07.05.2019 a S.C.STICLOVAL S.A. Valenii de Munte, inregistrata la 

institutia nostra sub nr.10227/08.05.2019 prin care ni se solicita sa le comunicam daca intentionam 

sa cumparam terenul  situat pe strada Lalelelor, nr.6, intrucat acestia la solicitarea noastra a demarat 
procedura prealabila demolarii cladirilor existente pe teren ; 

b) adresa S.PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. nr.2554/29.05.2019, inregistrata la 
institutia noastra sub nr.11735/29.05.2019, prin care A.G.A. PARC aduce la cunostinta situatia 
preturilor minime aprobate  pentru chirii, tarif distributie energie electrica, tarif distributie apa, tarif 
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inchiriere utilaje, iar consilier local Otelea Bogdan – Andrei  a prezentat tarifele respective 
comparativ cu cele vechi. 
 Primar Florin Constantin a pus in discutie de principiu, instalarea unei bariere cu plata la 
gara. O varianta ar fi si parcare gratuita timp de 30 de minute. Aceasta problema va fi abordata ca 
experiment, daca se va gasi o solutie viabila  se va continua, daca nu, nu.  

 In spatele gradinitei nr.4 a fost facuta parcare si le recomand consilierilor sa mearga sa o 
vada. Referitor la terenul unde au fost serele, a fost chemat un proiectant sa intocmeasca un proiect 
pentru un spatiu de joaca 3D. Consilierii locali au fost intrebati daca sunt de acord cu demararea 
proiectului. Toti consilierii prezenti la sedinta si-au dat acordul. 

De asemenea, primar Florin Constantin a adus la cunostinta consilierilor locali ca 

S.C.HIDRO PRAHOVA S.A. a semnat  contractul pentru canalizare, insa ei refuza sa inteleaga ca 
strada trebuie sa  fie adusa la starea initiala. HIDRO,  printr-un contract separat sa gaseasca solutia sa 
asfalteze toata strada. Luni d-nul primar se va intalni cu d-nul Adrian Semcu sa gaseasca o solutie 
legala in acest sens. 
 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  10
40

. 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Toma Cornel 

 

 

 

 

 

       SECRETARUL ORASULUI, 

                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


