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vAr-pNrr DE MUNTE

PROCES _ VERBAL

irrcheiat astdzi 11.02.2022, la secliul Centrului Cultural "Nicolae Iorga" al oraqului Vdlenii de

Munte, cu ocazia Eedinlei ordinar#extraordinare convocatd de indatd a Consiliului Local al
oragului Valenii de Munte.

$edinfa a inceput la ora 0900 qi este pr.rblic6.

Convocarea sedinlei s-a ftcut prin dispozi{ia primarului oraqului Vdlenii de Munte nr.86 din
10 februarie 2022.

Ini{iatorul proiectului ordinii de zi este primarul oraEului Valenii de Munte - Florin
Constantirr.

1) Secretarul general al oraqului Valenii de Munte, Onoiu Elena-Adina, face prezenla

consilierilor locali, constatAnd cd sunt prezenli consilierii locali: Cdlinoiu Dragoq, Florea

Gheorghe-Gabriel, Gdiman Doru, Manta Adrian, MareE Liliana, Moldoveanu Iuliana, Oprea

Constantin, Oprea Daniel, Olelea Bogdan-Andrei, Pavel Cristina, Piscan Ion-Daniel, Puqcastr

Gheorghe-Adrian. Rotaru Daniel qi TabSrd Marius-Lucian.
La ;edin![ lipsesc consilierii locali Andreescu Dumitru, Costache Irinel-Augustin qi

Pantelimon Gabriel-lrinel.

$edinla este legal constituitd.

2) Preqedintele de qedinld Pavel Cristina supune la vot deschis procesul-verbal incheiat cu

ocazia qedinlei ordinare a Consiliului Local al oraEului V[lenii de Munte din data de 28 ianuarie

2022, intrebdnd dacd sunt modificdri/completdri de fdcut.

Procesul verbal de qedinld este supus la vot qi aprobat cu 14 voturi <pentrn>.

Apoi preEedintele de Eedinfd sllpune la vot deschis proiectul ordinii de zi.

Proiectul orclinii de zi este sllplls la vot qi aprobat cu l4 voturi <pentru>.

3) Ordinea de zi este urm[toarea:

a) proiect de hotdrAre privind aprobarea participdrii oraEului V[lenii de Munte la
Programul de stirnulare a innoirii Parcului auto nalional (comisia nr.1);

b) proiect de hotdrdre privind aprobarea listei de acces Ei a listei de prioritdli in
soltrfionarea cererilor de locuinle pentru tineri, destinate inchirierii, pentru anul 2022 (cornisia

nr.l, comisia nr.3, cornisia nr.4);

c) proiect de hotdl0re privind constituirea dreptului de superficie, uz Ei sen,itute de

trecere, cu titlu gratuit, pe toat[ durata existenlei capacitdlilor energetice, in favoarea S.C.

DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A., asupra terenului aparlindnd

donrenitrlui plivat al oraqului Vdlenii de Munte, in suprafald de 260 rnp, identificat cu numSrul

cadastral 21034, situat in oraqul V[lenii de munte, str. George Enescu, nr. 36,{ (comisia nr.1,

cornisia nr.2 qi cornisia nr.4);

d) proiect de hotdrire privind aprobarea tarifelor de inchirierii a unor utilaje (comisia

nr.1);

e) proiect de hotdrdre privind utilizarea excedentului bugetului local in cursul anului 2022
(comisia nr.1);

f) proiect de hotdr6re privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al oraqului

Vdleriii de Munte, pe anul 2022 Ei estirndri pe anii 2023-2025 (comisia nr.1);
g) proiect de hotdr0re privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al Centrului

Ctrlttrral "Nicolae Iorga" al oraqului VSlenii de Munte, pe anul 2022 qi estimdri pe anii 2023-

2025 (comisia nr.1):

h) proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al Clubului
Sportiv Or[Eenesc "Teleaienul" Vdlenii de Munte, pe anul 2022 Ei estimdri pe anii 2023-2025
(comisia nr.1);

i) proiect de hotdrAre privind aprobarea bugetului de venituri Ei cheltuieli al Spitalului
OrdEenesc Vdlenii de Munte pe anul 2022 qi estimdri pe anii 2023-2025 (comisia nr.1);



j ) intreb[ri, rdspunsuri, interpeldri, diverse.

4) Primul proiect de hotlrire se referl la aprobarea participlrii oraqului Vllenii de
Munte la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto nafional.

Secretar general Onoiu Elena-Adina prezintd raportul intocmit de c6tre serviciul buget-
finan{e, impozite qi taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare qi
agricultur6.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adinaprezintd, avizul sdu pentru legalitate, ce este
favorabil.

Discufii nu sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 14 voturi <pentru>, adoptflndu-se hotlrirea
nr.1512022.

5) Al doilea proiect de hotlrflre se referl la aprobarea listei de acces qi a listei de
prioritlfi in solu{ionarea cererilor de locuin{e pentru tineri, destinate inchirierii, pentru
anul2022

Viceprimar Mare q Li liana pr ezint6" raportul intocmit.
Consilier local Oprea Constantin prezintd" raportul comisiei economico-financiare qi

agriculturd.

Viceprimar Mareq Liliana prezirxd raportul comisiei pentru activit6fi social-culturale, culte,
invdtdmdnt, s6n6tate qi familie, proteclie copii, tineret qi sport.

Consilier local Olelea Bogdan-Andrei prezintd raportul comisiei pentru probleme juridice qi

de disciplinE, munc6 qi protecfie sociald.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul sdu pentru legalitate, ce este

favorabil.

Disculii nu sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 14 voturi <pentru>>, adoptf,ndu-se hotlrirea
nr.1.612022.

6) Al treilea proiect de hotlrire se referi la constituirea dreptului de superficie, uz qi

servitute de trecere, cu titlu gratuit, pe toatl durata existenfei capacitlfilor energetice, in
favoarea S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA nOUANIA S.A., asupra terenului
aparfin6nd domeniului privat al oraqului Yllenii de Munte, in suprafafl de 260 mp,
identificat cu numirul cadastral 21034, situat in oraqul Vilenii de munte, str. George
Encscuo nr.36A

$ef birou urbanism Chiroiu Nicolae prezint[ raportul intocmit de cltre serviciul urbanism.
Consilier local Oprea Constantin prezintd" raportul comisiei economico-financiare qi

agricultur6.

Consilier local Pavel Cristina prezintd" raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului qi

urbanism, proteclia mediului qi turism.
Consilier local Ofelea Bogdan-Andrei prezintd raportul comisiei pentru probleme juridice Ei

de disciplinE, muncd qi proteclie social6.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adinaprezintd" avinil s6u pentru legalitate, ce este

favorabil.

Discufii nu sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 14 voturi <pentru>, adoptflndu-se hotlr6rea
nr.1712022.

7) Al patrulea proiect de hotlrire se referi la aprobarea tarifelor de inchirierii a

unor utilaje.

$ef serviciu Ni[u Elena prezintl, raportul intocmit de c6tre serviciul buget-finan]e, impozite qi

taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezirxd raportul comisiei economico-financiare qi

agricultur6.



Secretarul general al oragului Onoiu Elena-Adinaprezints,avizul sdu pentru legalitate, ce este

favorabil.

Discnlii nu sunt.

Proiectul este supns la vot qi aprobat cu 14 voturi <pentru>, adoptindu-se hotirirea
nr.1812022.

8) Al cincilea proiect de hotlrffre se referl la privind utilizarea excedentului bugetului
local in cursul anului 2022.

$ef serviciu Nilu Elena prezint[ raportul intocmit de cdtre serviciul buget-finan1e, irnpozite qi

taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare qi

agricultur[.

Secretarul general al oraEului Onoiu Elena-Adina prezint[ avrzul sdu pentru legalitate, ce este

favorabil.

Disculii nu slurt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 14 voturi <pentru>>, adoptffndu-se hotlrf,rea
nr.l9/2022"

9) Al ;aselea proiect de hotirflre se referi la aprobarea bugetului de venituri qi

cheltuieli al oraqului Vllenii de Munte, pe anul 2022;i estimiri pe anii 2023-2025.

$ef serviciu NilLr Elena prezintd raportul intocmit de cdtre serviciul buget-finan1e, impozite Ei

taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezint[ raportul comisiei economico-financiare qi

agricultur[.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adinaprezintl. avizul sdu pentru legalitate, ce este

favorabil.

DiscLr[ii nu sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 14 voturi <pentru>, adoptAndu-se hotlrflrea
nr.2012022.

I0) Al;aptelea proicct de hotlrf,re se referl la aprobarea bugetului de venituri gi

cheltuieli al Centrului Cultural "Nicolae Iorga" al oraqului Vilenii de Munte, pe anil 2022
qi estimlri pe anii 2023-2025.

$ef serviciu Nifu Elena prezintd raportul intocrnit de cdtre serviciul buget-finanle, irnpozite qi

taxe locale.

Consilicr local Oprca Constantin prczint[ raportul comisici cconomico-financiarc qi

agriculturS.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul sbu pentru legalitate, ce este

f-avorabil.

Discu!ii nu sunt.

Proiectul este supns la vot Ei aprobat cu 14 voturi <pentru>, adoptfindu-se hotlrflrea
nr.2112022.

11) Al optulea proiect de hotlrflre se referi la aprobarea bugetului de venituri;i
cheltuieli al Clubului Sportiv Oriqenesc "Teleajenul" Vllenii de Munte, pe anul 2022 qi

estimlri pe anii 2023-2025.

$ef serviciu Nilu Elena prezintd raportul intocmit de cdtre serviciul buget-finanle, impozite Ei

taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezintd. raportul comisiei economico-financiare qi

agricultur[.

Secretarul general al oraEului Onoiu Elena-Adinaprezintd avizul sdu pentru legalitate, ce este

favorabil.

Disculii nu sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 14 voturi <pentru>>, adoptfindu-se hotlrf,rea
nr.22/2022.



12) Al noullea proiect de hotlrflre se referfi Ia aprobarea bugetului de venituri qi
cheltuieli al Spitalul Orfiqenesc Vllenii de Munte, pe anul 2022 ;i estimiri pe anii 2023-
2025.

$ef'serviciu Nilu Elena prezinth raportul intocrnit de cdtre serviciul buget-finan1e, impozite Ei
taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare qi

agriculturd.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezint[ avizul sdu pentru legalitate, ce este
favorabil.

Disculii nu sunt.

Proiectul este supus la vot Ei aprobat cu 14 voturi <pentru>, adoptindu-se hotlrirea
nr.2312022.

13) Ultimul punct al ordinii cle zi este cel intitulat < intreblri, rlspunsuri, interpeliri,
diverse >>.

Disculiile au loc astfel:
Primar Florin Constantiu: vrealr sd vd consult. Avem cereri de la agen{ii economici care vor

sI vdndd mdrfiEoare qi flori in perioada 01.03-08.03.2022. Anii trecuti au fost in zona parcului
central. Acolo au fost foarte tnulte sesiz[ri din partea cet[fenilor pentru blocarea circula{iei,
pentru deranj, galagie. Considerafi cd e oportun s6-si desfasoare activitatea in piafd?

Polilia rutierd ne-a recomandat s[ gdsirn altd, zon1, pentru cd se blocheazd, qi circula]ia, se

obtureazd ;i trotuarul.

Consilier local Florea Gheorghe-Gabriel: piafa este cel mai bun loc.
Primar Florin Constantin: e de acord toatd lumea lapiald?
Toli consilierii locali prezenli au fost de acord.

Alte disculii nu mai sunt.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal de qedinld, la care se anexeazd toate
materialele discutate, ce fac parte integrantd din dosarul special al acestei qedinle ordinare a
Consiliului Local al oraqului Vdlenii de Munte.

$edinla s-a terminat la ora 0920.

SECRBTAR GEN
Onoiu


