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CONSILIUL LOCAL 

AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

 
Incheiat astazi 07 aprilie 2020, la sediul Centrului Cultural « Nicolae Iorga » din Valenii de 

Munte, cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Valenii de Munte. 
Sedinta a inceput la ora 1500 si este publica. 
Convocarea sedintei s-a facut prin dispozitia primarului orasului Valenii de Munte 

nr.210/07.04.2020.  
La aceasta sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Valenii de Munte, a fost 

convocat, telefonic, din dispozitia primarului orasului Valenii de Munte – Florin Constantin, si 
Comitetul pentru Situatii de Urgenta al orasului Valenii de Munte, constituit din 18 persoane – 
toate prezente. 

Initiatorul proiectului ordinii de zi este primarul orasului Valenii de Munte – Florin 
Constantin. 

1) Inlocuitorul secretarului general al orasului Valenii de Munte, Miroiu Ileana – Lelia – 
face prezenta consilierilor locali, constatand ca sunt prezenti 17 consilierii locali, sedinta fiind  
legal constituita. 

Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Piscan Ion – Daniel, Popescu Constantin 
– Gabriel, Iorga Gabriela, Mares Liliana, Toma Cornel, Moldoveanu Iuliana, Savulescu Eugen, 
Raiciu Liliana, Calinoiu Dragos, Oprea Daniel, Otelea Bogdan – Andrei, Gajman Doru, Costovici 
Marian, Andreescu Dumitru, Puscasu Gheorghe – Adrian si Niculae Nicoleta.  

2) Presedinte de sedinta pentru luna aprilie este d-nul consilier local Otelea Bogdan-

Andrei. 
3) Președintele de ședința Otelea Bogdan-Andrei supune la vot deschis procesul – verbal 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 01 
aprilie 2020, întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  

Acestea nu sunt. 
Procesul verbal de ședință este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru ». 
4) Președintele de ședință Otelea Bogdan-Andrei supune la vot proiectul ordinii de zi care 

este aprobat cu 17 voturi «  pentru ». 
 

Ordinea de zi este urmatoarea : 

a) informare privind necesitatea achizitionarii si distribuirii, in regim de urgenta, a unor 
materiale si produse dezinfectante, necesare prevenirii si combaterii raspandirii coronavirusului si 
obtinerea acordului de principiu al Consiliului Local pentru achizitia acestora. 

b) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 
 

a) Primul punct al ordinii de zi: informare privind necesitatea achizitionarii si 

distribuirii, in regim de urgenta, a unor materiale si produse dezinfectante, necesare 

prevenirii si combaterii raspandirii coronavirusului si obtinerea acordului de principiu al 

Consiliului Local pentru achizitia acestora.  

 

Referent ISU din cadrul Primariei orasului Valenii de Munte – Pisau Ion a dat citire 
Referatului nr.8353 / 07.04.2020 cu privire la necesitatea implementarii unor masuri suplimentare 
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pentru prevenirea si combaterea raspandirii coronavirusului, avand in vedere anuntul autoritatilor 
ca starea de urgenta se va prelungi. 

 
Discutii: 
- Consilier Local Oprea Constantin: Este o initiativa foarte buna. 

 
- Primar Florin Constantin: Dupa cum stiti, ne-am implicat cu totii, de la inceput, in 

adoptarea unor masuri cat mai eficiente pentru prevenirea si combaterea raspandirii 
coronavirusului. 

V-am convocat si astazi in aceasta sedinta de indata tocmai pentru a stabili noi 
masuri pentru continuarea acestei activitati de prevenire si combatere si, totodata, sa am 

si acordul dvs. de principiu pentru ceea ce vom intreprinde. 
Avand in vedere ca starea de urgenta se va prelungi cu inca o luna de zile si, mai 

mult decat atat, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova a adoptat azi o 
Hotarare privind obligativitatea acoperirii fetei prin purtarea in locuri publice a unei 
masti medicinale sau confectionate artizanal, e necesar ca toti cetatenii orasului sa 
poarte astfel de masti de protectie a gurii si a nasului in spatiile publice.  Totodata, pe 
langa celelalte masuri care s-au aplicat in regim de urgenta pana acum, se impune 
achizitionarea si distribuirea catre toti cetatenii orasului a solutiilor pentru maini, 
respectiv acel gel igienizant. 

In acest sens, vom achizitiona 15000 de masti pentru cele aproximativ 5000 de 

gospodarii si vom mai achizitiona inca 5000 pentru salariatii Primariei, ADPP, 
Evidenta persoanelor, Politie, Jandarmerie, cei care interactioneaza direct cu oamenii, 
precum si aproximativ 3000 litri de igienizant. 

Tin sa precizez, ca si data trecuta, ca tot ce vom achizitiona, vom lua la pretul cel 
mai mic din SICAP. De asemenea, vreau sa mentionez ca dl. Soare Nicolae ne acorda o 
sponsorizare pentru 1600 de dozatoare cu igienizant. 

Asa cum ati fost informati, vrem sa distribuim, separat si diferentiat la case de 
locuit si apartamente, masti de protectie, igienizant de maini si declaratii pe propria 
raspundere. Declaratiile le vom tipari la Primarie iar actiunea de distribuire o vom face 
cu salariatii Primariei si cu potentiali voluntari. Vom tine cont in mod deosebit ca tot 

ceea ce distribuim sa fie igienizat. Vor fi formate echipe de cate doua persoane care vor 
merge pe teren in zilele de vineri si sambata. Celor care nu sunt acasa, le vor fi lasate 
un anunt informativ cu numarul de telefon si persoana de contact pentru rezolvarea 
situatiei. 

Astfel, la case vom distribui 3 masti, 2 declaratii pe propria raspundere si 1 gel 
igienizant, iar la apartamente vom distribui 3 masti si 2 declaratii pe propria 
raspundere, fara gel igienizant pentru ca, dupa cum stiti, au fost montate acele 
dozatoare la scara fiecarui bloc. 

De altfel, in ceea ce priveste dozatoarele pe care le-am montat la blocuri, am 
constatat in mod placut ca ele sunt folosite in mod corespunzator de catre cetateni. 

Totodata, as vrea sa cer acceptul Consiliului Local ca in conjuctura in care ne 
raman masti si solutii igienizante, sa le dam si medicilor de familie. 

Toti consilierii locali sunt de acord cu cele de mai sus. 
Toti membrii Comitetului pentru Situatii de Urgenta al orasului Valenii de Munte 
sunt de acord. 

 
- Seful Politiei orasului Valenii de Munte comisar Tanase Iulian: Apreciez initiativa, 

toate masurile pe care le luati sunt binevenite si vreau sa va asigur de toata sustinerea 
noastra. 
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- Consilier local Gajman Doru: Este o idee foarte buna ca veniti si in sprijinul cabinetelor 
medicale, mai ales ca oamenii tin cont de recomandari si se adreseaza pentru orice 

situatie medicilor de familie, a caror activitate s-a marit considerabil. 
 

- Manager spital orasenesc Valenii de Munte Nicolae Marian:  Ordinul Ministerului 
Sanatatii a fost sa reducem programarile si sa rezolvam urgentele. Nu am suspendat in 
totalitate activitatea pe ambulatoriu ci am redus-o, exceptand ambulatoriul de 
recuperare. Daca intampinati probleme, situatiile punctuale le putem discuta oricand. 

 
- Primar Florin Constantin: Recomandarile sunt foarte clare in acest sens, orice pacient 

trebuie sa se adreseze in aceasta perioada mai intai medicului de familie. 

 
- Manager spital orasenesc Valenii de Munte Nicolae Marian: Referitor la ambulatoriu, 

vreau sa precizez ca noi pierdem aceste venituri. Dorim sa asiguram servicii pe 
ambulatoriu, dar nu avem pacienti pentru ca, asa cum am mai spus, cetatenii se 
adreseaza mai intai medicilor de familie. De asemeni, tin sa mentionez ca la spital 
efectuam un triaj cu doua circuite separate, triaj care este evidentiat prin indicatoare la 
intrarea in unitatea noastra. Toti pacientii care se prezinta la noi, sunt dirijati catre 
poarta principala, pana la ora 8,30. 

 
- Primar Florin Constantin: Daca dumneavoastra, Consiliul Local, aveti si alte solutii, 

propuneri, le putem discuta ca de fiecare data, pentru a lua cele mai bune decizii. Am 
constatat ca la scarile de bloc unde spalam o data la doua zile, este destul de curat. 
Considerati  ca este oportun sa facem aceasta activitate pe toata perioada starii de 
urgenta?  

Toti consilierii locali sunt de acord cu cele de mai sus. 
Toti membrii Comitetului pentru Situatii de Urgenta al orasului Valenii de Munte 
sunt de acord. 
 

- Manager spital orasenesc Valenii de Munte Nicolae Marian: Mastile care vor fi 
distribuite medicilor de familie, sunt pentru medici sau pentru pacienti? 

- Primar Florin Constantin: Tin sa precizez ca cele 15000 de masti pe care le vom 
achizitiona nu sunt masti medicale. 

 
Sef serviciu finante, impozite si taxe locale – Nitu Elena, inspector achizitii – Stoica 

Cristina si referent ISU – Pisau Ion au intocmit informarea nr. 8355 / 07.04.2020 privind 
necesitatea achizitionarii si distribuirii, in regim de urgenta, a unor materiale si produse 
dezinfectante, necesare prevenirii si combaterii raspandirii coronavirusului si obtinerea acordului 
de principiu al Consiliului Local pentru achizitia acestora, informare careia Sef serviciu Nitu Elena 
i-a dat citire. 

Primar Florin Constantin: Fata de ceea ce s-a prezentat, sunteti de acord? 

Toti consilierii locali sunt de acord cu cele de mai sus. 
 
- Primar Florin Constantin: Consider oportun sa montam dozatoare cu solutie igienizanta 

in fiecare clasa din scoli. Pentru exterior putem opta pentru altfel de dispozitive. 
 
- Consilier local Gajman Doru: Cred ca este o idee foarte buna. 

 
- Seful Politiei orasului Valenii de Munte comisar Tanase Iulian: Vreau sa va aduc la 

cunostinta ca pe raza orasului Valenii de Munte mai avem un numar de doar 53 de 
persoane izolate, fara cazuri confirmate de covid 19. La Posesti a fost confirmata 

pozitiv o persoana. Speram sa luam cele mai bune masuri pentru limitarea extinderii 
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acestui virus. Se impune in continuare sa pastram distanta intre noi. Este de asemeni 
important sa luam cat mai multe masuri de prevenire si in scoli. 

 
- Primar Florin Constantin: Cum credeti ca ar trebui sa distribuim materialele de care v-

am vorbit astfel incat aceasta operatiune sa fie in regula? 
- Comandant de Detasament Jandarmi locotenent colonel Dragomirescu Leonard: 

Persoanele care vor distribui aceste materiale trebuie sa fie echipate corespunzator cu 
manusi, masca, viziera etc, sa fie bine instruite in prealabil cu privire la modalitatea in 
care vor desfasura aceasta activitate si, nu in ultimul rand, sa pastreze distanta. 

- Seful Politiei orasului Valenii de Munte comisar Tanase Iulian: Va trebui desigur sa-i 
instruim cu privire la masurile de autoprotectie. Practic, noi trebuie sa facem stavilar, sa 

evitam pe cat posibil contactul direct. 
- Consilier local Gajman Doru: Oamenii trebuie sa fie echipati cu masti, manusi. 
- Primar Florin Constantin: O sa apelam si la serviciile medicale sa ne sprijine, sa ne 

indrume cum sa ne protejam. 
 
- Manager spital orasenesc Valenii de Munte Nicolae Marian: Vreau sa informez 

Consiliul Local ca Spitalul orasenesc Valenii de Munte are materialele necesare, adica 
masti, manusi, combinezoane etc. si mai sunt comenzi care urmeaza sa vina. Tin sa 
mentionez ca am avut sprijinul Consiliului Local Valenii de Munte, al firmei Tymbark 
Maspex si al Asociatiei Donna. 

  

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

diverse ». 

- 

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 15
50

. 
 

  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Otelea Bogdan-Andrei 

 

 

 

 

 

      SECRETAR GENERAL, 

Onoiu Elena - Adina 


