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CONSILIUL LOCAL 

    AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

PROCES – VERBAL 

 
Incheiat astazi 06 mai 2019, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, cu ocazia sedintei  

de indata  a Consiliului Local al orasului Valenii de Munte. 
Sedinta a inceput la ora 1000 si este publica. 

 Convocarea sedintei s-a facut prin dispozitia primarului orasului Valenii de Munte 
nr.241/06.05.2019. 
 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 14 consilieri locali,  sedinta fiind  legal constituita. 
 Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Iorga Gabriela, Mares Liliana, Toma 
Cornel, Moldoveanu Iuliana, Savulescu Eugen, Raiciu Liliana, Otelea Bogdan – Andrei, , Calinoiu 
Dragos, Gajman Doru, Costovici Marian, Niculae Nicoleta, Puscasu Gheorghe – Adrian si 
Andreescu Dumitru. 
 Lipsesc consilierii locali : Oprea Daniel, Popescu Constantin – Gabriel si Piscan Ion – 
Daniel. 
 2) Presedinte de sedinta ales pentru luna aprilie este d-nul  consilier local Toma Cornel. 

3) Președintele de ședința Toma Cornel supune la vot deschis procesul – verbal încheiat cu 
ocazia ședinței ordinare  a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 25 aprilie 2019, 

întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  
 Acestea nu sunt. 
  Procesul verbal de ședință este supus la vot și aprobat cu  14 voturi « pentru ». 
 4) Apoi președintele de ședință supune la vot deschis proiectul ordinii de zi, întrebând dacă 
sunt și alte probleme urgente sau completări/modificări de făcut.  

Acestea nu sunt. 
Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu   14 voturi «  pentru ». 
 

Ordinea de zi este urmatoarea : 
 a) proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - 

economici ai  obiectivului  de investitii  “CONSTRUIRE PATINOAR  VALENII DE MUNTE“ ; 
 b ) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 

 
  

 5) Primul proiect de hotarare se refera la aprobarea  studiului de fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico - economici ai  obiectivului  de investitii  “CONSTRUIRE PATINOAR  

VALENII DE MUNTE“. 
Sef birou Moraru Ancuta prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 

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

agricultura. 
Consilier local Toma Cornel  prezinta pentru raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului 

şi urbanism, protecţia mediului şi turism. 
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 14 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.81/2019. 
 

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

diverse ». 
 Discutii : 
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- Primar Florin Constantin : ramane sau nu ramane piscina ? 
- Consilier local Costovici Marian : cred ca nu prea se leaga activitatea de sport cu piscina. 
- Primar Florin Constantin : va rog sa participati la evenimentele ce vor avea loc pe 9 mai – 

Ziua orasului, la Monument la ora 1300. 
Secretar Onoiu Elena – Adina prezinta  adresa avocatului Codescu Alexandru referitoare la 
reglementarea lucrarilor efectuate de catre S.C.PIETTA GLASS WORKING, insotita de 
promisiunea unilaterala a  S.C.PIETTA GLASS WORKING si raspunsul la observatiile din 
09.04.2019. 
- Primar Florin – Constantin : adresa  aceasta insotita de documentele mentionate  mai sus 

vor fi transmise pe e-mail fiecarui consilier iar la sedinta urmatoare sa prezentati punctul 

dumneavoastra de  vedere. 
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, 

Toma Cornel 

 

 

 

       SECRETARUL ORASULUI, 

                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


