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CONSILIUL LOCAL 

    AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 
 
 

PROCES – VERBAL 

 

 
Incheiat astazi 06 octombrie 2017, 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 08

30 si este publica. 

 Convocarea sedintei s-a facut prin dispozitia primarului orasului Valenii de Munte nr.847/06 
octombrie 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 15 consilieri locali,  sedinta fiind  legal constituita. 

 Lipste  consilierul local : Oprea Daniel (absent motivat). 
 Sunt prezenti consilierii locali : Calinoiu Dragos, Oprea Constantin, Otelea Bogdan – Andrei, Mares 

Liliana,  Toma Cornel, Iorga Gabriela, Moldoveanu Iuliana, Popescu Constantin – Gabriel,  Savulescu 
Eugen, Raiciu Liliana – Sanda, Gajman Doru, Costovici Marian, Faciu Ioana, Niculae Nicoleta, si Piscan Ion 

– Daniel. 

 2) Decanul de vârstă al consilierilor locali Popescu Constantin - Gabriel propune ca președinte de 

ședinta  pe dna consilier local Raiciu Liliana  - Sanda. 
Propunerea este acceptată cu 15 voturi « pentru » și din acest moment consilierul local Raiciu Liliana 

- Sanda preia conducerea efectiva a ședinței de indata. 
 3) Președintele de ședință Popescu Constantin - Gabriel supune la vot deschis procesul – verbal 

încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 29 
septembrie 2017, întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  

 Acestea nu sunt. 

  Procesul verbal de sedinta este supus la vot si aprobat cu 15 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. 
Acestea nu sunt. 

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

4) Ordinea de zi este urmatoarea : 
 a) proiect de hotarare privind  aprobarea alocatiei de hrana pentru copiii inscrisi in unitatile de 
invatamant prescolar cu program prelungit aflate in structura sau in subordinea Gradinitei cu program normal 

nr.1, orasul Valenii de Munte, unitate de invatamant cu personalitate juridica; 
 b) proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii  de catre S.C.SALUBRITATE – VALENII DE 

MUNTE S.R.L. a masinii de maturat stradal RENAULT 22 ACA,  catre orasul Valenii de Munte ; 

 c) proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr.2 la hotararea nr.98/29 septembrie 2017 privind  
aprobarea  rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului  Valenii de Munte, pe anul  2017 ;  

 d) proiect de hotarare pentru modificarea hotararii nr.60/27 iulie 2017 privind aprobarea participarii  
Oraşului Vălenii de Munte  la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national – programul rabla 

2017; 

 e) proiect de hotarare privind aprobarea alipirii  unor terenuri,  ce apartin domeniului privat  al 

orasului Valenii de Munte, situate in orasul  Valenii de Munte, str.Alexandru Donici, nr.F.N.; 
 f) proiect de hotarare privind aprobarea  trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului 

Vălenii de Munte a suprafeţei de teren de 8.117 m.p. situată în bld.Nicolae Iorga, nr.158 – 160, cu numărul 
cadastral 22983, transmisa in folosinta gratuita catre A.N.L. in vederea construirii de locuinte pentru tineri, 

destinate inchirierii, conform hotararii nr.36/30 aprilie 2014; 
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 g)  intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 

 
 

 5) Primul proiect de hotarare se refera la aprobarea alocatiei de hrana pentru copiii inscrisi in 

unitatile de invatamant prescolar cu program prelungit aflate in structura sau in subordinea 

Gradinitei cu program normal nr.1, orasul Valenii de Munte, unitate de invatamant cu personalitate 

juridica. 
 Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe 
locale. 

 Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul intocmit de catre comisia economico - financiara 
si agricultura. 

Consilier local Mares Liliana prezinta raportul intocmit de catre Comisia 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 nu sunt. 
 Proiectul este supus la vot și aprobat cu 15 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea nr. 99/2017. 

 
 6) Al doilea proiect de hotarare se refera la aprobarea inchirierii  de catre S.C.SALUBRITATE 

– VALENII DE MUNTE S.R.L.  a masinii de maturat stradal RENAULT 22 ACA catre orasul 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 intocmit de catre comisia economico - financiara si 
agricultura. 

 Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul Comisiei juridice şi de disciplină, muncă şi 
protecţie socială. 

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

Discutii :  

Presedinte de sedinta Raiciu Liliana – Sanda : astept propunerea taxei pentru inchiriere pentru a fii 

completat proiectul de hotarare cu cuantumul acesteia. 
Consilier local Piscan Ion – Daniel : a fost o propunere, cea a domnului consilier local Gajman Doru, 

in sedinta anterioara a Consiliului Local din 29 septembrie 2017. 
Primar Florin Constantin : v-ati intalnit miercuri si ati facut o analiza. 

Consilier local Otelea Bogdan : a fost o discutie ca taxa sa fie 100 lei sau 200 lei/luna. Am propus 
10% din venit. 

Consilier local Gajman Doru : ce benficii aveau ? 

Primar Florin Constantin : 2000 lei/luna (doar 6 luni/an). 

Consilier local Gajman Doru : propunerea este de 100 lei/luna. 

Presedintele de sedinta supune la vot propunerea cu taxa de inchiriere de 100 lei/luna. 
Toti consilierii locali sunt de acord cu taxa de inchiriere de 100 lei/luna. 

Apoi proiectul de hotarare completat cu cuantumul taxei de inchiriere este supus la vot și aprobat cu 
15 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea nr. 100/2017 

 

 7) Al treilea proiect de hotarare se refera la modificarea Anexei nr.2 la hotararea nr.98/29 

septembrie 2017 privind  aprobarea  rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului  Valenii 

de Munte, pe anul  2017. 
 Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe 
locale. 

 Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul intocmit de catre comisia economico - financiara 

si agricultura. 
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina 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. 101/2017. 

 

 8) Al patrulea proiect de hotarare se refera la modificarea hotararii nr.60/27 iulie 2017 privind 

aprobarea participarii  Oraşului Vălenii de Munte  la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto 

national – programul rabla 2017. 
Sef serviciu bugete finante, impozite si taxe locale Nitu Elena prezinta raportul intocmit de către 

Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul intocmit de catre comisia economico - financiara si 
agricultura. 

Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina 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.102/2017. 

 

9) Al cincilea proiect de hotarare se refera la aprobarea alipirii  unor terenuri,  ce apartin 

domeniului privat  al orasului Valenii de Munte, situate in orasul  Valenii de Munte, str.Alexandru 

Donici, nr.F.N.. 
Inspector urbanism State Cristian prezinta raportul intocmit de catre Compartimentul cadastru si 

agricultura. 
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul intocmit de catre Comisia pentru amenajarea 

teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism. 
Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul Comisiei juridice şi de disciplină, muncă şi 

protecţie socială. 

Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina 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. 103/2017. 

 

 10) Al saselea proiect de hotarare se refera aprobarea  trecerii din domeniul public în domeniul 

privat al oraşului Vălenii de Munte a suprafeţei de teren de 8.117 m.p. situată în bld.Nicolae Iorga, 

nr.158 – 160, cu numărul cadastral 22983, transmisa in folosinta gratuita catre A.N.L. in vederea 

construirii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, conform hotararii nr.36/30 aprilie 2014. 

Sef serviciu bugete finante, impozite si taxe locale Nitu Elena prezinta raportul intocmit de către 

Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale. 
Consilier local Otelea Bogdan – Andrei prezinta raportul intocmit de catre comisia juridica şi de 

disciplină, muncă şi protecţie socială. 
Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina 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. 104/2017. 

 

  

11) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse ». 
Discutiile au loc astfel : 

Consilier local Costovici Marian : cate unitati locative vor fi construite in bld.Nicolae Iorga de catre 
A.N.L. ? 

Primar Florin Constantin : etapa I – 15 locuinte, etapa II – 24 locuinte, Etapa III – 24 Locuinte si 12 
locuinte pentru specialisti in sanatate. Pe terenul din str.Alexandru Donici se vor construi locuinte de 

serviciu. 
La locuintele ANL din blocurile B20 si B21 avem lifturi, dar acestea nu functioneaza, intrucat sunt 

incuiate. Potrivit legii, locuintele ANL se afla in admnistrarea noastra. Intrebarea le facem verificare si le 

dam drumul sau le tinem incuiate in continuare ? 
Toti consilierii locali prezenti au fost de acord cu efectuarea verificarii lor si apoi acestea sa 

functioneze. 
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Referitor la S.C. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A VALENII DE MUNTE, in anii 2014, 2015 

si 2016, societatea a virat la bugetul de stat impozitul pe teren si cladiri – 6 miliarde. Pentru cladiri si teren se 
datora impozit la bugetul local. 

Consilier local Piscan Ion – Daniel : ce s-a mai intamplat in dosarul din instanta cu S.C. AVILUZ 
S.R.L. ? 

Secretar Onoiu Elena – Adina : in rejudecare, s-a admis actiunea formulata de Consiliul Local Valenii 
de Munte. S-a dispus rezilierea contractului de concesiune incepand cu data de 01.09.2012, returnarea 

bunurilor de retur in mod gratuit si libere de orice sarcini, obligarea la plata redeventei restante si a 
majorarilor de intarziere in cuantum de 15.806 lei precum si obligarea paratei reclamante la plata sumei de 

30.000 lei confor  art.9 lit.d din contract. Respinge ca neintemeiata cererea reconventionala. 
S-a formulat recurs intrucat a fost respinsa cererea reconventionala. 

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 extraordinare a Consiliului 
Local al orasului Valenii de Munte. 

Sedinta s-a terminat la ora 9
40.  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Raiciu Liliana - Sanda 

 

SECRETARUL ORASULUI, 

                                                                                                       Onoiu Elena - Adina 


