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INFORMARE
privind modul de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate de Consiliul
Local al orasului Valenii de Munte, in perioada 01.07.2017-31.12.2017
In conformitate cu Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in semestrul II al anului 2017, a adoptat un
numar de 80 de hotarari inregistrate de la numarul 53 la numarul 132, care se refera la:
- aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul de
specialitate al primarului si pentru celelalte servicii publice si institutii publice de interes local aflate
in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte; indreptarea unei erori materiale
cuprinse in Anexa nr.2 la hotararea nr.53/17.07.2017 privind aprobarea organigramei, numarului de
personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru celelalte
servicii publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului
Valenii de Munte; aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului si pentru celelalte servicii publice de interes local aflate in subordinea
Consiliului Local al orasului Valenii de Munte pentru anul 2017; stabilirea salariilor de baza pentru
functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului si pentru celelalte
servicii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte;
aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
si pentru celelalte servicii pulice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului
Valenii de Munte pentru anul 2018 ;
- numirea presedintelui Clubului Sportiv Orasenesc « Teleajenul » Valenii de Munte ;
- acordarea - pentru anul 2017 - a « Diplomei pentru cea mai ingrijita si frumoasa
gospodarie » ;
- aprobarea participarii orasului Valenii de Munte la Programul de stimulare a innoirii
Parcului auto national – programul rabla 2017 ;
- aprobarea perioadei de desfasurare a Targului Traditional « Sfanta Maria » in anul 2017, a
finantarii acestuia si a Programului artistic; aprobarea desfasurarii festivitatilor « SERBARILE
TOAMNEI – 2017 LA VALENII DE MUNTE » editia a XX-a in perioada 27 Octombrie 2017 – 29
Octombrie 2017 ;
- aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie «Reabilitare, construire sarpanta,
recompartimentare si amenajari interioare atelier scolar cu destinatia Sali de clasa» Valenii de
Munte; aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie « Extindere corp cladire P+1E, cu
functiunea Scoala Gimnaziala Valenii de Munte »; aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de
investitie « Pod peste paraul Tarsica in Valenii de Munte »; aprobarea asocierii orasului Valenii de
Munte cu judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului de investitii de interes local « Extindere
cladire pediatrie – Spital orasenesc Valenii de Munte »; aprobarea asocierii orasului Valenii de
Munte cu judetul Prahova, in vederea realizarii lucrarilor si documentatiilor necesare obtinerii
autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila pentru Scoala cu 10 Sali de clasa « Romeo
Constantinescu » (Liceul Tehnologic Agromontan) si Colegiul National Nicolae Iorga; aprobarea

asocierii orasului Valenii de Munte cu judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului de
investitii de interes local « Iluminat public pe Bulevardul Nicolae Iorga, str Stefan cel Mare »
- modificarea hotararii nr.30/30 aprilie 2009 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Valenii de Munte; modificarea anexei la
hotararea nr.13/28 februarie 2017 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat din orasul Valenii de Munte pentru anul 2017-2018; modificarea
hotarari nr.62/27 iulie 2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie
«Reabilitare, construire sarpanta, recompartimentare si amenajari interioare atelier scolar cu
destinatia Sali de clasa» ; modificarea contractului de mandat nr.7161/2014 prin incheierea unui act
aditional ; modificarea hotararii nr.77/31 august 2017 privind aprobarea asocierii orasului Valenii
de Munte cu judetul Prahova, in vederea realizarii lucrarilor si documentatiilor necesare obtinerii
autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila pentru Scoala cu 10 Sali de clasa « Romeo
Constantinescu » (Liceul Tehnologic Agromontan) si Colegiul National Nicolae Iorga; modificarea
Anexei nr.2 la Hotararea nr.53/17.07.2017 privind privind aprobarea organigramei, numarului de
personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru celelalte
servicii publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului
Valenii de Munte;
modificarea Hotararii nr.18/28 februarie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii « Pod peste paraul Tarsica in orasul Valenii de Munte » ;
- aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte pe
anul 2017; modificarea si completarea HCL nr.28/30 martie 2017 privind utilizarea excedentului
bugetului local, in cursul anului 2017; aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Clubului Sportiv orasenesc « Teleajenul » Valenii de Munte pe anul 2017 ; aprobarea rectificarii
bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural al orasului Valenii de Munte pe anul 2017 ;
aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC « Prahova Industrial Parc » SA Valenii
de Munte pe anul 2017; aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului
Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2017; aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului
Valenii de Munte, pe anul 2017 ;
- aprobarea emiterii acordului prealabil in vederea amplasarii semafoarelor la sensul
giratoriu KM.111+385, pe terenul in suprafata de 8 m.p. proprietate publica a orasului Valenii de
Munte,de catre LIDL ROMANIA SCS, pentru siguranta circulatiei ; acceptarea unei sume cu titlu
de sponsorizare din partea societatii LIDL ROMANIA SCS ;
- aprobarea completarii «Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al orasului
Valenii de Munte »;
- aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului – constructie si teren situat in
orasul Valenii de Mutne, B-dul Nicolae Iorga, nr.10A, ce apartine domeniului public al orasului
Valenii de Munte; Infiintarea Gradinitei cu program prelungit nr.5 – unitate de invatamant fara
personalitate juridica, subordonata Gradinitei cu program bormal nr.1, orasul Valenii de Munte,
unitate de invatamant cu personalitate juridica; darea in administrare catre Gradinita cu Program
Normal nr.1, unitate de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica a imobilului –
constructie si teren, ce apartine domeniului public al orasului Valenii de Munte; 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 cu
personalitate juridica ;
- acordarea unor premii familiilor cu domiciliul in orasul Valenii de Munte, care aniverseaza
40 de ani de casatorie neintrerupta, in anul 2017 ;
- acordarea pentru anul scolar 2017–2018 a pachetului de rechizite scolare « Primul
ghiozdan » ;
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de administratie ale unitatilor
de invatamant preuniversitar din orasul Valenii de Munte;
- darea in administrare a bunurilor imobile apartinand domeniului public de interes local, in
care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preunversitar de stat de pe raza orasului

Valenii de Munte, catre institutiile de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridical din
orasul Valnii de Munte;
- aprobarea studiului de fezabilitate « Pod peste paraul Tarsica » in orasul Valenii de Munte ;
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii « Extindere Corp Cladire
P+1E cu functiunea de Scoala Gimnaziala » Valenii de Munte; aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii « Reabilitare, construire sarpanta, recompartimentare si
amenajari interioare atelier scolar cu destinatia Sali de clasa » ;
- retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului in suprafata de 1577 m.p. situat
in orasul Valenii de Munte, str.Alexandru Donici, f.n. transmis Agentiei Nationale pentru Locuinte
conform hotararii nr.72/27 septembrie 2013 pentru construirea de locuinte unifamiliale prin credit
ipotecar ;
- luarea la cunostinta despre demisia consilierului local Chivaran Gabriel si declararea
vacanta a functiei de consilier local ;
- numirea d-nei Miroiu Ileana-Lelia, in functia de Sef de Serviciu al Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Valenii de Munte ;
- aprobarea cuantumului chiriei recalculate pentru locuintele pentru tineri destinate
inchirierii realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in orasul Valenii de Munte, B-dul
Nicolae Iorga, nr.83A blocurile AC1 si AC2, aplicabila titularilor de contracte care au implinit
varsta de 35 ani; aprobarea cuantumului chiriei locuintelor pentru tineri destinate inchirierii
realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in orasul Valenii de Munte, str.Barbu
Stefanescu Delavrancea, nr.1, Blocurile B20 si B21si B-dul Nicolae Iorga, nr.83A, blocul AC1 ;
- aprobarea scoaterii din evidenta contabila a creantelor neincasate, conform hotararilor
judecatoresati ;
- aprobarea inchirierii de catre SC Salubritate – Valenii de Munte SRL a masinii de maturat
stradal RENAULT 22ACA catre orasul Valenii de Munte ;
- aprobarea vanzarii tractorului universal 650M cu remorca ce apartine domeniului privat al
orasului Valenii de Munte :
- aprobarea alipirii unor terenuri, ce apartin domeniului privat al orasului Valenii de Munte,
situate in orasul Valenii de Munte, str.Alexandru Donici, f.n.; aprobarea trecerii din domeniul
public in domeniul privat al orasului Valenii de Munte a suprafetei de teren de 8117 m.p., situata in
Bd.Nicolae Iorga, nr.158-160, cu numarul cadastral 2983, transmisa in folosinta gratuita catre ANL
in vederea construirii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii conform hotararii nr.36/30
aprilie 2014; aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al orasului Valenii de Munte
a suprafetei de teren de 1577 m.p. situat in str.Alexandru Donici, nr.f.n. cu numarul cadastral
24273 ; transmiterea in folosinta gratuita catre A.N.L. a unui teren in vederea construirii de locuinte
de serviciu ;
- stabilirea impozitelor si taxelor locale si a taxelor locale speciale pentru anul 2018 ;
- scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor aflate in stare de insolvabilitate;
- aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018 ce vor fi executate de
catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
- aprobarea proiectului de Amenajament pastoral pentru pajistile aflate in proprietatea
publica si privata a orasului Valenii de Munte ;
- desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Valenii de Munte in Adunarea
Generala a Actionarilor (A.G.A.) la S.C. « Prahova Industrial Parc » SA Valenii de Munte in care
are calitatea de actionar unic;
- aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap – pentru anul 2018 ;
- stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului si pentru celelalte servicii publice si institutii publice aflate in subordinea
Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Din totalul de 80 de hotarari adoptate in semestrul II al anului 2017, au fost duse la
indeplinire cu sprijinul compartimentelor si serviciilor de specialitate din cadrul Primariei orasului
Valenii de Munte un numar de 79. Hotararea nr.107/27 octombrie 2017 privind aprobarea
participarii orasului Valenii de Munte la Programul de stimulare al innoirii Parcului Auto national –
programul Rabla, nu s-a putut finaliza deoarece in timpul anului bugetar 2017,nu au fost in stoc
autoutilitare .
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