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CONSILIUL LOCAL 

    AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 

PROCES – VERBAL 

 
Incheiat astazi 27.09.2019, 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.438/23 
septembrie 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  toti consilierii locali,  sedinta fiind  legal constituita. 
 Sunt prezenti consilierii locali : Oprea Constantin, Iorga Gabriela, Mares Liliana, Toma 
Cornel, Moldoveanu Iuliana, Savulescu Eugen, Raiciu Liliana, Calinoiu Dragos, Oprea Daniel, 
Otelea Bogdan – Andrei, Piscan Ion – Daniel, Popescu Constantin – Gabriel, Gajman Doru, 
Costovici Marian, Niculae Nicoleta, Puscasu Gheorghe – Adrian si Andreescu Dumitru. 
 2) Presedinte de sedinta ales pentru luna septembrie este d-nul consilier local Gajman Doru. 

3) Președintele de ședința Gajman Doru supune la vot deschis procesul – verbal încheiat cu 
ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 30 august  
2019, 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) Presedinte de sedinta Gajman Doru: se solicita suplimentarea ordinii de zi cu inca doua 
proiecte de hotarare si anume, proiectul de hotarare privind aprobarea  completarii Inventarului 

bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Valenii de Munte,  respectiv proiectul de 

hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren ce apartine domeniului privat 
al orasului Valenii de Munte. 
  Presedintele de sedinta Gajman Doru supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu 
proiectele de hotarare mentionate mai sus. 

Toti cei 17 consilieri locali prezenti la sedinta sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu 
proiectul mentionat.  

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

Apoi proiectul ordinii de zi suplimentat este supus la vot si aprobat cu 17 voturi «pentru ». 
Proiectul ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu  17  voturi «  pentru ». 
 
 

Ordinea de zi este urmatoarea : 
a) proiect de hotarare privind aprobarea  completarii Inventarului bunurilor care apartin 

domeniului privat al orasului Valenii de Munte (Comisia 4); 
b) proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte (Comisia 4 si Comisia 1); 
c) proiect de hotarare privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna  octombrie 2019 

(Comisia nr.4); 

 d) proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al orasului Valenii de 
Munte (Comisia nr.4); 

e) proiect de hotarare privind  aprobarea  demolarii construcţiei C3, cu numarul cadastral 
23424 – C3,  situata orasul Valenii de Munte, b-dul Nicolae Iorga, nr.188 (Comisia nr.2 si comisia 

nr.4); 

f) proiect de hotarare privind stabilirea valorilor de vanzarea a locuintelor ANL, blocurile AC1 
si AC 2 situate in orasul Valenii de Munte, bd. Nicolae Iorga, nr.83A si blocurile B20 si B21, situate 
in orasul Valenii de Munte, str.Barbu St. Delavrancea, nr.1 ; (Comisia nr.1 si comisia nr.4); 
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g) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24489, CF 24489, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.Ciucas, nr.3, (Comisia nr.1); 

h) proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24504, CF 24504, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.Ciucas, nr.3, (Comisia nr.1); 

i) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24520, CF 24520, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.Ciucas, nr.3, (Comisia nr.1); 

j) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 

orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24494, CF 24494, situat in orasul Valenii de Munte,  
fundatura Zorelelor, nr.4 , (Comisia nr.1); 

k) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24507, CF 24507, situat in orasul Valenii de Munte,  
str.George Enescu, nr.36 , (Comisia nr.1); 

l) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24190, CF 24190, situat in orasul Valenii de 
Munte, Fundatura Trandafirului, nr.f.n. , (Comisia nr.1); 

m) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 23546, CF 23546, situat in orasul Valenii de 

Munte, str. Povernei nr.2, (Comisia nr,1); 
n) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 

orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24210, CF 24210, situat in orasul Valenii de 
Munte, strada Primaverii, nr.2, (Comisia nr.1); 

o) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24502, CF 24502, situat in orasul Valenii de 
Munte, str.Eaubonne, nr.13, (Comisia nr.1); 

p) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24368, CF 24368, situat in orasul Valenii de 
Munte,  str.George Enescu, nr.36 (Comisia nr.1); 

q) proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24505, CF 24505, situat in orasul Valenii de 
Munte,  str.Zorelelor, nr.f.n., (Comisia nr.1); 

r) proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii festivitatilor "SERBARILE TOAMNEI – 
2019 LA VALENII DE MUNTE", editia a XXII - a, in perioada 25 octombrie  – 27 octombrie 2019, 
(Comisia nr.3) ; 

s) proiect de hotarare privind reducerea capitalului social al  S.C. SALUBRITATE - 
VALENII DE MUNTE S.R.L. avand ca asociat unic Orasul Valenii de Munte (Comisi nr.1 si 
comisia nr.4); 

ş) proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii fondului de rezerva bugetara pentru 

obiectivele  « Lucrari de decolmatare, igienizare si combaterea eroziunii solului albie parau Tarsica 
si albie parau Parasca – oras Valenii de Munte » si « Gabioane si ziduri de sprijin strada Valea 
Gardului si str.Dr.Istrate –  oras Valenii de Munte », (Comisia nr.1) ; 

t) proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al  orasului  
Valenii de Munte, pe anul  2019 si estimari pe anii 2020 – 2022, (Comisia nr.1) ; 

ţ)  intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse. 

 

5)  Primul proiect de hotarare se refera la aprobarea completarii Inventarului 

bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Valenii de Munte. 
Inspector Radulescu Victoria prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, 

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

juridice si de disciplina, munca si protectie sociala. 
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
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Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.148/2019. 

 

6) Al doilea  proiect de hotarare se refera la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 

unui teren ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte. 
La dezbaterea  acestui proiect de hotarare nu participa consilierul local Piscan Ion – Daniel. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Biroul impozite si taxe locale. 
Consilier local Otelea Bogdan - Andrei prezinta pentru raportul comisiei pentru probleme 

juridice si de disciplina, munca si protectie sociala. 

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei 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 16 voturi « pentru » si o « abtinere » consilier local 

(Piscan Ion – Daniel), adoptându-se  hotărârea nr.149/2019. 

 

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

octombrie 2019. 
Director executiv D.A.S. 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. 
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt. 

Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.150/2019. 
 8) Al  patrulea proiect de hotarare se refera conferirea titlului de cetatean de onoare al 

orasului Valenii de Munte. 
  Director executiv D.A.S. 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. 

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

Discutii : 
- Consilier local Andreescu Dumitru : pe viitor as avea si alte propuneri, de exemplu pe d-nul 

profesor Gheorghiu. 
- Consilier local Gajman Doru : eu as propune, tot pentru viitor pe judecatorul Matei, 

profesoara Matei si procuroul Codescu.  
- Consilier local Oprea Daniel : eu l-as propune ca cetatean de onoare al orasului pe d-nul 

Nitu, fostul primar. 
- Primar Florin Constantin : eu sunt de acord, dar in preajma alegerilor nu este un moment 

favorabil. Cum considerati. 
- Consilier  local Costovici  Marian : eu il propun pe d-nul Huidu de pe strada Traistari. 

- Consilier local Piscan Ion - Daniel : eu propun completarea proiectului de hotarare cu   
parintele Tanase, pentru activitatea filantripica deosebita. 

- Presedinte de sedinta Gajman Doru : sunteti de acord cu completarea proiectului de hotarare 
cu parintele Tanase ? 

Toti cei 17 consilieri prezenti la sedinta sunt de acord cu completarea proiectului de 

hotarare. 
Proiectul de hotarare completat, este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », 

adoptându-se  hotărârea nr.151/2019. 
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9) Al cincilea  proiect de hotarare se refera la aprobarea  demolarii construcţiei C3, cu 

numarul cadastral 23424 – C3,  situata orasul Valenii de Munte, b-dul Nicolae Iorga, nr.188. 
Inspector Chiroiu Nicolae  prezinta raportul intocmit de catre Seviciul urbanism. 
Consilier local Toma Cornel prezinta raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului si 

urbanism, protectia mediului si turism. 
Consilier local  Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice si de 

disciplina, munca si protectie sociala. 
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.152/2019. 

 

10) Al saselea proiect de hotarare se refera la stabilirea valorilor de vanzarea a 

locuintelor ANL, blocurile AC1 si AC 2 situate in orasul Valenii de Munte, bd. Nicolae Iorga, 

nr.83A si blocurile B20 si B21, situate in orasul Valenii de Munte, str.Barbu St. Delavrancea, 

nr.1.  
Inspector Stanciu Alina prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 

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

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

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

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.153/2019. 
11) Al saptelea proiect de hotarare se refera la  aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24489, CF 

24489, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Ciucas, nr.3. 
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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.154/2019. 
12) Al optulea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24504, CF 

24504, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Ciucas, nr.3. 
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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu 17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.155/2019. 
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13) Al noulea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine 

domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24520, CF 24520, situat 

in orasul Valenii de Munte,  str.Ciucas, nr.3. 
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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt. 

Proiectul este supus la vot și aprobat cu  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.156/2019. 

14) Al zecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24494, CF 

24494, situat in orasul Valenii de Munte,  fundatura Zorelelor, 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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.157/2019. 

15) Al unsprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24507, CF 

24507, situat in orasul Valenii de Munte,  str.George Enescu, nr.36. 
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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.158/2019. 

16) Al doisprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24190, CF 

24190, situat in orasul Valenii de Munte, Fundatura Trandafirului, 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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.159/2019. 

17) Al treiprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 23546, CF 

23546, situat in orasul Valenii de Munte, str. Povernei 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.  
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Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 
favorabil. 

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.160/2019. 

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 24210, CF 

24210, situat in orasul Valenii de Munte, strada Primaverii, 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.  

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

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.161/2019. 

19) Al cinsprezecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea vanzarii unui teren, ce 

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24502, CF 

24502, situat in orasul Valenii de Munte, str.Eaubonne, nr.13. 
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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.162/2019. 

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

apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte cu numarul cadastral 24368, CF 

24368, situat in orasul Valenii de Munte,  str.George Enescu, nr.36 . 
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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.163/2019. 

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

ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte cu numarul cadastral 24505, CF 

24505, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Zorelelor, 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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 

Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.164/2019. 
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21) Al optusprezecelea proiect de hotarare se refera la  aprobarea desfasurarii 

festivitatilor "SERBARILE TOAMNEI – 2019 LA VALENII DE MUNTE", editia a XXII - a, 

in perioada 25 octombrie  – 27 octombrie 2019. 
Sef serviciu Nitu Elena prezinta raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite 

si taxe locale. 
Consilier local Mares Liliana prezinta raportul comisiei 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  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.165/2019. 

22) Al nouasprezecelea proiect de hotarare se refera la reducerea capitalului social al  

S.C. SALUBRITATE - VALENII DE MUNTE S.R.L. avand ca asociat unic 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 comisiei economico – financiara si 

agricultura.  
Consilier local  Bogdan - Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice si de 

disciplina, munca si protectie sociala. 
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.166/2019. 

23) Al douazecelea proiect de hotarare se refera la aprobarea utilizarii fondului de 

rezerva bugetara pentru obiectivele  « Lucrari de decolmatare, igienizare si combaterea 

eroziunii solului albie parau Tarsica si albie parau Parasca – oras Valenii de Munte » si 

« Gabioane si ziduri de sprijin strada Valea Gardului si str.Dr.Istrate –  oras 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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt. 
Proiectul este supus la vot și aprobat cu  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.167/2019. 

24) Al douazecisiunelea proiect de hotarare se refera la rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al  orasului  Valenii de Munte, pe anul  2019 si estimari pe anii 2020 – 

2022. 
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.  
Secretarul orasului Onoiu Elena - Adina prezinta avizul sau pentru legalitate, ce este 

favorabil. 
Discutii nu sunt. 

Proiectul este supus la vot și aprobat cu  17 voturi « pentru », adoptându-se  hotărârea 

nr.168/2019. 
Discutii nu sunt. 
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 25) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat « Intrebari, raspunsuri, interpelari, 

diverse ». 
Discutiile au loc astfel : 
a) Inspector Chiroiu Nicolae : referitor la cererea inregistrata la institutia noastra sub 

nr.14458/08.07.2019 privind avizul de oportunitate pentru P.U.Z.  « Schimbare subzona functionala 
L+M – Constructii cu regim de inaltime P – P + 2E, in subzona de locuinte colective cu regim de 
inaltime maxim, P + 6E + M, pentru colective, amenajare acces si parcari, spatii verzi, imprejmuire, 
platforma depozitare deseuri, utilitati », este oportuna demararea procedurii ?  

Toti cei 17 consilieri prezenti la sedinta sunt de acord cu demararea procedurii pentru P.U.Z.  
« Schimbare subzona functionala L+M – Constructii cu regim de inaltime P – P + 2E, in subzona de 

locuinte colective cu regim de inaltime maxim, P + 6E
 
+ M, pentru colective, amenajare acces si 

parcari, spatii verzi, imprejmuire, platforma depozitare deseuri, utilitati », cu respectarea legislatiei. 
b) Secretarul orasului Onoiu Elena – Adina prezinta continutul procesului verbal  

incheiat in data de 11 septembrie 2019, cu ocazia Adunarii Generale a Asociatiilor « Parteneriatul 
pentru Managementul Deseurilor – Prahova » din zonele 3 – 4 – 5, inregistrat la institutia noastra sub 
nr.19263/19.09.2019. 

c) - Consilier local Puscasu Adrian : sunt cateva persoane care vor sa participe la sedinta 
Consiliului Local. 

- Primar Florin Constantin : cititi Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului 
Local al orasului Valenii de Munte care este public fiind afisat pe site-ul institutiei. 

d) -  Primar Florin Constantin : v-am comunicat fiecaruia dintre dumneavoastra 
evaluarea bunurilor de la stadion pentru inregistrarea acestora.   

Va invit sa participati la urmatoarele evenimente organizate, respectiv la, Ziua pensionarilor 
– 01 octombrie 2019, ora 1600, in data de 12  octombrie 2019, orele 1700 la Centrul Cultural – 
evenimentul caritabil - Viata pentru Teo si la festivalul folcloric « Dor de Munte », ce se va 
desfasura in data de 12 octombrie 2019, ora 1400 la Centrul Cultural al orasului Valenii de Munte. 

Demaram procedura de achizitionare a unui autobuz de 34 de locuri ? 
Toti consilierii locali sunt de acord cu demararea procedurii de achizitionare a unui autobuz 

de 34 de locuri. 
- Primar Florin Constantin : avem o solicitare inregistrata la institutia noastra sub 

nr.19.416/20.09.2019 din partea parintilor de pe strazile Traistari, Berevoiesti, Gheorghe Asachi, 
Cismari, pentru efectuarea transportului elevilor din aceasta zona catre unitatile de invatamant  cu un 
mijloc de transport.  

Sunteti de acord cu inchirierea unui mijloc de transport pe o perioada determinata  de 6 luni,  
pentru a vedea daca sunt copii ? 

Consilierii locali au fost de acord cu inchirierea unui mijloc de transport pe o perioada 
determinata de 6 luni. 

 
 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  1053. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Gajman Doru 

 

 

       SECRETARUL ORASULUI, 

                                                                                                                    Onoiu Elena - Adina 


