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Nr.____/_________2019

INFORMARE
privind modul de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate de Consiliul Local
al orasului Valenii de Munte, in perioada 01.07.2018-31.12.2018
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 2018, a adoptat un numar de
72 de hotarari inregistrate de la numarul 64 la numarul 135, care se refera la:
- validarea madatului unor noi consilieri pe locurile devenite vacante ;
- acordarea - pentru anul 2018 - a « Diplomei pentru cea mai ingrijita si frumoasa
gospodarie » ;
- aprobarea perioadei de desfasurare a Targului Traditional « Sfanta Maria » in anul 2018, a
finantarii acestuia si a Programului artistic; aprobarea desfasurarii festivitatilor « SERBARILE
TOAMNEI – 2018 LA VALENII DE MUNTE » editia a XXI-a in perioada 02 Noiembrie 2018 – 04
Noiembrie 2018 ;
- aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de
locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii in orasul Valenii de Munte ;
stabilirea cuantumului chiriei pentru apartamentul nr.18 din Blocul B20, situat in orasul Valenii de
Munte, str.Barbu Stefanescu Delavrancea, nr.1, locuinta pentru tineri destinata inchirierii realizata de
Agentia Nationala pentru Locuinte ; stabilirea cuantumului chiriei pentru apartamentul nr.8 din
blocul AC1, situat in orasul Valenii de Munte, bd.Nicolae Iorga, nr.83A si apartamentul nr.8, din
Blocul B20, situat in orasul Valenii de Munte, str.Barbu Stefanescu Delavrancea, nr.1 ; aprobarea
listei de prioritati in solutionarea cererilor de schimb de locuinte pentru tineri destinate inchirierii
pentru anul 2018 ; aprobarea schimbarii unor locuinte atribuite unor chiriasi cu alte locuinte vacante
de aceeasi categorie ;
- aprobarea angajarii unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local Valenii de
Munte in dosarul nr.154/93/2014/a3 ; aprobarea angajarii unui avocat care sa reprezinte interesele
SC « Salubritate – Valenii de Munte » SRL in dosarul 4122/331/2018 ;
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de administratie ale unitatilor de
invatamant preuniversitar din orasul Valenii de Munte; conferirea titlului de cetatean de onoare al
orasului Valenii de Munte ;
- aprobarea studiului de fezabilitate aferent lucrarilor tehnico-edilitare si sistematizare
verticala pentru obiectivul de constructii locuinte pentru tineri destinate inchirierii – specialisti din
sanatate ; aprobarea studiului de fezabilitate « Construire Locuinte Sociale 2 imobile cu cate 14
unitati fiecare si sala multifunctionala ; aprobarea studiului de fezabilitate « Construire Locuinte
Sociale 2 imobile cu cate 14 unitati fiecare ; aprobarea demolarii constructiei C1, cu numar cadastral
23581-C1 – situata in orasul Valenii de Munte, str.Mihail Kogalniceanu, nr.f.n. ; aprobarea
demolarii constuctiei C2, cu numar cadastral 23202 – C2, situata in orasul Valenii de Munte, strada
Dr.Istrate, nr.2 ; aprobarea demolarii constructiei C2 si C3 cu numerele cadastrale 20519-C2 si
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20519-C3 situate in orasul Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr.8 ; aprobarea trecerii unei
constructii din domeniul public in domeniul privat al orasului Valenii de Munte » ;
- aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul « Cresterea calitatii vietii pentru
populatia din orasul Valenii de Munte, prin imbunatatirea serviciilor sociale, educationale, culturale
si recreative si imbunatatirea spatiilor urbane, axa prioritara 13, Prioritatea de investitii 9B. ;
- modificarea hotararii nr.53/28.06.2018 privind aprobarea participarii orasului Valenii de
Munte la Programul de stimulare a innoirii Parcului Auto National – programul rabla 2018 ;
modificarea hotararii nr.73/31.08.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in
Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Valenii de Munte;
modificarea hotararii nr.76/30 august 2016 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al
orasului Valenii de Munte in Consiliul de Administratie al Spitalului orasenesc Valenii de Munte ;
modificarea hotararii nr.63/27.07.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de
investitie « Extindere corp cladire P+1E, cu functiunea Scoala Gimnaziala Valenii de Munte »;
aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investitie « Extindere corp
cladire P+1E, cu functiunea Scoala Gimnaziala Valenii de Munte » ; actualizarea indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului « Extindere cladire pediatrie – Spital orasenesc Valenii de
Munte » ; aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie « Extindere cladire pediatrie –
Spital orasenesc Valenii de Munte » cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de
Dezvoltare Locala 2017-2020; modificarea H.C.L.nr.119/29.11.2018 privind aprobarea asigurarii
cofinantarii obiectivului de investitie « Extindere cladire pediatrie –Spital orasenesc Valenii de
Munte » cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020 ;
modificarea contractului de mandat nr.7161/2014 prin incheierea unui act aditional ; modificarea
anexei la hotararea nr.71/29 noiembrie 2010 privind reactualizarea tarifelor pentru servicii in
cimitirul orasului si a prestatiilor funerare ;
- aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte pe anul
2018 si estimari pe anii 2019-2021 ; aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Centrului Cultural al orasului Valenii de Munte, pe anul 2018 ; modificarea anexei nr.4 la hotararea
nr.41/27.04.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC « Prahova Industrial
Parc » SA pe anul 2018; rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC « Prahova Industrial
Parc » SA pe anul 2018; aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului
Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2018; modificarea si completarea HCL nr.14/16.02.2018
privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2018 ; modificarea si completarea
hotararii nr.95/27.09.2018 pentru modificarea si completarea hotrarii nr.14/16 februarie 2018 privind
utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2018 ; utilizarea excedentului bugetului
local, in cursul anului 2018 ; aprobarea virarilor de crtedite bugetare in cadrul bugetului Clubului
Sportiv orasenesc « Teleajenul » Valenii de Munte, pe anul 2018 ;
- aprobarea punerii la dispozitie a unui spatiu necesar utilizarii echipamentelor in scopul
proiectului « Sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civila » ;
- acordarea pentru anul scolar 2018–2019 a pachetului de rechizite scolare « Primul
ghiozdan » ;
- acordarea unor premii familiilor cu domiciliul in orasul Valenii de Munte, care aniverseaza
40 de ani de casatorie neintrerupta, in anul 2018 ;
- aprobarea dezlipirii in 3 loturi a terenului, ce apartine domeniului public al orasului Valenii
de Munte, str.Barbu Stefanescu Delavrancea, nr.1, cu numar cadastral 22708 ;
- aprobarea participarii orasului Valenii de Munte la parteneriatul pentru realizarea
proiectului « Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia
judetului Prahova » ; aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect : « dotarea
ambulatoriului de specialitate din Valenii de Munte in vederea accesibilitatii serviciilor de sanatate
pentru populatie, Axa prioritara 8, Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale » ; aprobarea
asocierii orasului Valenii de Munte cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes
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local « Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul – Varianta de ocolire a orasului Valenii de
Munte » ; aprobarea asocierii orasului Valenii de Munte, judetul Prahova, in vederea realizarii
obiectivului de interes local « Achizitionare aparatura medicala la Spitalul orasenesc Valenii de
Munte »
- aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil situat in orasul Valenii de Munte, Bdul Nicolae Iorga, nr.43 ;
- aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii « Extindere sistem de distributie gaze
naturale pe str.Dr.Istrate » ; aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii « Extindere sistem de
distributie gaze naturale pe str.Avram Iancu :
- infiintarea si organizarea Directiei de Asistenta Sociala ;
- 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 anexei la HCL
nr.130/27.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din
cadrul aparatului 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
anexei nr.2 la Hotararea nr.100/27.09.2018 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 anexei nr.2 la hotararea nr.43/31 mai 2018 privind aprobarea organigramei,
statului de functii si normativului de personal al Spitalului orasenesc Valenii de Munte ;
- aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap – pentru anul 2019 ;
-aprobarea tarifelor pentru folosirea Salii de Sport « Stelian Manolescu » Valenii de Munte ;
- stabilirea impozitelor si taxelor locale si a taxelor locale speciale pentru anul 2019 .
Din totalul de 72 de hotarari adoptate in semestrul II al anului 2018, au fost duse la
indeplinire cu sprijinul compartimentelor si serviciilor de specialitate din cadrul Primariei orasului
Valenii de Munte un numar de 66 hotarari au fost realizate, 5 hotarari sunt in curs de rezolvare si o
hotarare nu s-a realizat .
Hotararile in curs de rezolvare sunt urmatoarele : HCL nr.91, 92, 93/27.09.2018 privind
demolarea unor constructii din str.Mihail Kogalniceanu, f.n, str.Dr.Istrate, nr.2 si str.Berevoiesti nr.8,
HCL nr.104/27.09.2018 aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul « Cresterea
calitatii vietii pentru populatia din orasul Valenii de Munte, prin imbunatatirea serviciilor sociale,
educationale, culturale si recreative si imbunatatirea spatiilor urbane, axa prioritara 13, Prioritatea de
investitii 9B si HCL nr.122/29.11.2018 aprobarea asocierii orasului Valenii de Munte cu judetul
Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes local « Elaborare studiu de fezabilitate pentru
obiectivul – Varianta de ocolire a orasului Valenii de Munte » .
HCL nr.105/19.10.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de
proiect : « Dotarea ambulatoriului de specialitate din Valenii de Munte in vederea accesibilitatii
serviciilor de sanatate pentru populatie, Axa prioritara 8, Dezvoltarea infrastructurii sanitare si
sociale » - nu s-a finalizat nefiind indeplinit criteriul de eligibilitate.

SEF BIROU A.P.L.
Savulescu Mariana
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