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CONSILIUL LOCAL 

AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

 

PROCES – VERBAL 

 

 
Încheiat astăzi 09 ianuarie 2020, la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte, cu ocazia 

ședinței convocate de indata a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte. 
Ședința a început la ora 0900 și este publică. 

 Convocarea ședinței s-a făcut prin dispoziția primarului orașului Vălenii de Munte 
nr.15/08.01.2020. 
 Inițiatorul proiectului ordinii de zi este primarul orașului Vălenii de Munte – Florin 
Constantin. 
 1). Inlocuitorul secretarului general al orasului Valenii de Munte, Miroiu Ileana – Lelia – face 
prezenta consilierilor locali, constatand ca sunt prezenti 16 consilierii locali, sedinta fiind legal 
constituita. 
 Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Piscan Ion – Daniel, Popescu Constantin – 
Gabriel, 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.  
 Absenteaza nemotivat consilier local Iorga Gabriela. 
 2) Presedinte de sedinta pentru luna ianuarie este d-na consilier local Moldoveanu Iuliana. 

3) Președintele de ședința Moldoveanu Iuliana supune la vot deschis procesul – verbal 
încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 17 
decembrie 2019, întrebând dacă sunt modificări/completări de făcut.  
 Acestea nu sunt. 
  Procesul verbal de ședință este supus la vot și aprobat cu 16 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 16 voturi «  pentru ». 
 
Ordinea de zi este urmatoarea : 

a) proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unităţii 
administrativ - teritoriale a deficitului secţiunii de dezvoltare (comisia nr.1); 

b) proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, ce 
apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, situat in orasul Valenii de Munte, b-dul. 
Nicolae Iorga, nr.43 (platforma autogara (comisia nr.4 si comisia nr.1); 

c) proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a imobilului situat in orasul 
Valenii de Munte, strada Berceni, nr.1, in suprafata utila de 353 m.p., precum si terenul ocupat de 
acest spatiu, inclusiv spatiu de acces (comisia nr.4 si comisia nr.1) ; 

d ) intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 
 

5) Primul proiect de hotarare se refera la acoperirea definitiva din excedentul bugetului 

local al unităţii administrativ - teritoriale a deficitului secţiunii de dezvoltare. 
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 general al orasului 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 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.1/2020. 
6) Al doilea proiect de hotarare se refera aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 

unui spatiu, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, situat in orasul 

Valenii de Munte, b-dul. Nicolae Iorga, nr.43, platforma autogara (comisia nr.4 si comisia 

nr.1). 
Sef birou Moraru Ancuta prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 

impozite si taxe locale. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice si 

de disciplina, munca si protectie sociala. 
Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico – financiara si 

agricultura. 
Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 

legalitate, ce este favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.2/2020. 
 
7) Al treilea proiect de hotarare se refera la inchirierea prin licitatie publica a 

imobilului situat in orasul Valenii de Munte, strada Berceni, nr.1, in suprafata utila de 353 

m.p., precum si terenul ocupat de acest spatiu, inclusiv spatiu de acces. 
Sef birou Moraru Ancuta prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 

impozite si taxe locale, precizand totodata ca fata de documentatia primita, in caietul de sarcini s-a 
strecurat o greseala care a fost corectata, in sensul ca pasul de licitatie este de 200 lei si nu 10 lei. 

Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice si 
de disciplina, munca si protectie sociala. 

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

Inlocuitorul secretarului general al orasului Miroiu Ileana – Lelia prezinta avizul sau pentru 
legalitate, ce este favorabil. 

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 16 voturi « pentru », adoptându-se hotărârea 

nr.3/2020. 
8) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari, 

diverse ». 
 
- Inspector urbanism Chiroiu Nicolae aduce la cunostinta Consiliului Local propunerea ca 

spatiului dintre Centrul Cultural "Nicolae Iorga" si Primaria orasului Valenii de Munte 
care a fost reamenajat si pe care au fost amplasate un numar de 7 busturi ale unor 
personalitati din istorie sa i se atribuie denumirea "PARCUL UNIRII". Pentru obtinerea 
avizului Comisiei de Atribuire de Denumiri a Judetului Prahova s-a solicitat avizul 
prealabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si 
turism in acest sens, aviz care a fost dat favorabil. Totodata, s-a luat in discutie si 
propunerea de a i se atribui denumire si locului de joaca situat in strada Mihail 
Kogalniceanu, nr.1-3, anume aceea de "PARCUL DINO", denumire data chiar de copii 
din cauza toboganului stilizat ca un crocodil. 

- Toti consilierii locali prezenti la sedinta au fost de acord cu propunerile de mai sus. 
 
 

- Primar Florin Constantin: avem inregistrate cereri pentru schimbul de locuinte de la 
garsoniera la apartament. Propun elaborarea unui Regulament aplicabil schimbului de 
locuinte ANL cu care vom intra in prima sedinta de consiliu in vederea aprobarii. 

- Toti consilierii locali prezenti la sedinta au fost de acord cu propunerea de mai sus. 
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- Primar Florin Constantin: Potrivit Legii nr.24/2019 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 188/1999 – Legea functionarilor publici, evaluarea anuala a secretarului general 
al orasului si a sefului serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, 
serviciu aflat in subordinea Consiliului Local, se face de catre primar la propunerea 
Consiliului Local. Faceti propuneri sau sunteti de acord cu evaluarea intocmita de mine? 

- Toti consilierii locali prezenti la sedinta au fost de acord ca evaluarea secretarului 
general al orasului si a sefului serviciului public comunitar local de evidenta a 
persoanelor sa se faca de catre primar fara a mai face propuneri Consiliul Local. 

 
- Primar Florin Constantin: Este posibil sa se rezilieze contractul cu Rosalul. Sunteti de 

acord sa facem din nou serviciu de salubrizare? 
- Toti consilierii locali prezenti la sedinta au fost de acord cu propunerea de mai sus. 

 
- Primar Florin Constantin: Am vrea sa acoperim ghenele de gunoi ca in zona lor sa fie si 

curat si estetic. Totodata, Serviciul ubanism a constatat ca la cimitir constructia in care se 
desfasoara activitatea de administrare nu mai intruneste conditiile calitative specifice 
legislatiei in vigoare, fiind depasita fizic si moral si a propus demolarea ei si construirea 
unui spatiu adecvat specific conditiilor de azi. Sunteti de acord sa prevedem bani in 
buget la capitolul investitii si sa construim alta ? 

- Toti consilierii locali prezenti la sedinta au fost de acord cu propunerile de mai sus. 
 

- Primar Florin Constantin: Cu Sticlovalul nu am mai incheiat contractul pentru ca nu ne 
puteau da terenul liber de sarcini.  
Totodata, vreau sa va aduc la cunostinta ca firma Calliope are pe bulevard cateva 
chioscuri de ziare. Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Prahova 
nr.713/11.01.2019 prin care ne-a fost pus in vedere sa luam masurile necesare pentru 
amenajarea corespunzatoare a statiilor de calatori si pentru desfasurarea in conditii de 
siguranta a transportului judetean de persoane la standarde europene, Serviciul urbanism 
propune ca odata cu amenajarea acestor statii sa se ia in considerare si posibilitatea 
integrarii spatiului de difuzare presa in spatiul de asteptare a mijloacelor de transport, 
urmand ca reprezentantii Calliope sa fie invitati la discutii in acest sens. 

- Toti consilierii locali prezenti la sedinta au fost de acord cu propunerea de mai sus. 
 
 
 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 1010. 
 
 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Moldoveanu Iuliana 

 

       SECRETAR GENERAL, 

Onoiu Elena - Adina 


