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CONSILIUL LOCAL
AL ORA$ULUI

VATPNII DE MLINTE

PROCES - VERBAL

incheiat astdzi 16.09.202l,lasediul Prim[riei oraqului Vdlenii de Munte, cu ocaziaqedintei

erdfuare/extraordinare/de-inela*Fconvocat[ de indatd a Consiliului Local al oraqului V6lenii de

Munte.

$edinta a inceput la ora 1600 gi este public[.

Convocarea sedinfei s-a ftcut prin dispozilia primarului oraqului V6lenii de Munte w.376
din l6 septembrie 2021.

Iniliatorul proiectului ordinii de zi este primarul oraqului Vdlenii de Munte Florin

Constantin.

1) Secretarul general al oraqului Vdlenii de Munte, Onoiu Elena-Adina, face ptezen[a

consilierilor locali, constatdnd ci sunt prezenfi consilierii locali: Andreescu Dumitru, CAlinoiu

Dragoq, Florea Gheorghe-Gabriel, Gdjman Doru, Manta Adrian, Mareq Liliana, Moldoveanu

Iuliana, Oprea Constantin, Oprea Daniel, Otelea Bogdan - Andrei, Pavel Cristina, Piscan Ion-

Daniel, Puqcaqu Gheorghe-Adrian qi Tabdr6 Marius-Lucian.

La sedinta lipsesc consilierii locali: Costache Irinel-Augustin qi Rotaru Daniel.

Consilierul local Manta Adrian a anuntat ca este director la Compania de Servicii Publice si

Energii Regenerabile S.A si consilierul local Florea Gheorghe - Gabriel a anuntat ca, este

manager de proiect la aceasi societate.

$edinfa este legal constituitS.

2) PreEedintele de qedin{6 Oprea Daniel supune la vot deschis procesul-verbal incheiat cu

ocazia qedinfei ordinare a Consiliului Local al oraqului Vdlenii de Munte din data de 27 august

2021, intrebdnd dacd sunt modificdri/complet[ri de fdcut.

Procesul verbal de gedinf6 este supus la vot Ei aprobat cu 14 voturi <pentru>.

Preqedintele de gedinld supune la vot deschis proiectul ordinii de zi.

Proiectul ordinii de zi este supus la vot qi aprobat cu 14 voturi < pentru >.

3) Ordinea de zi este urmltoarea:

a) proiect de hot[rdre privind aprobareamodificdrii Contractului de delegare a gestiunii prin

concesiune a activitafllor de exploatare a Depozitului ecologic de deqeuri menajere qi a Stafiei de

brichetare deqeuri lemnoase Vllenii de Munte nr. 148931579612006 qi a prelungirii duratei

acestuia (comisia tr.1, comisia tr.2, comisia nr. 3 qi comisia nr. 4);

b) intrebdri, r6spunsuri, interpel[ri, diverse

4) Proiectul de hotlrffre se referl la aprobarea modificlrii Contractului de delegare a

gestiunii prin concesiune a activittrfilor de exploatare a Depozitului ecologic de deqeuri

menajere qi a Sta(iei de brichetare deqeuri lemnoase Vllenii de Munte nr. 148931579612006

qi a prelungirii duratei acestuia.

Consilierii locali: Florea Gheorghe-Gabriel gi Manta Adrian nu sunt luati in calcul pentru

cvorumul necesar adoptarii acestei hotarari.

$ef serviciu Ni{u Elena prezinti raportul intocmit de c6tre serviciul buget-finante, impozite qi

taxe locale.

Consilier local

agricultur[.

Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare' qi

Consilier local Pavel Cristina prezintd raportul comisiei

urbanism, proteclia mediului qi turism.

pentru amenajarea teritoriului

Viceprimar Mareq Liliana prezint[ raportul comisiei pentru activitEli social-culturale, culte,

inv6[[mdnt, s6n6tate Ei familie, protec]ie copii, tineret qi sport.

Consilier local Olelea Bogdan-Andrei prezint6 raportul comisiei pentru probleme juridice qi

de disciplin6, muncd Ei protecfie social6.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintl avizul sdu pentru legalitateo ce este

favorabil.
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Disculii:
-Consilier local Piscan Ion-Daniel: trebuie sd inform[m populafia cd tot ce se intdmplI cu

rampe ecologica sunt numai lucruri bune. Din punctul meu de vedere e qi vizibil. DacI se puneau

in practic[ aceste proceduri, cred cd rampa putea s6 fie incl utilizatE. Me bucur ci avem un nou

management acolo qi lucrurile se loor aqeza. Populafia trebuie sI qtie cI noi am ftcut demersurile

necesare qi chiar se pun in practicl lucrurile care se v6d la ora actual6.

Alte discutii nu mai sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 12 voturi < pentru >, adoptindu'se hotirflrea

nr.1l3l202l.

5) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat < intreblri, rflspunsuri, interpellri,

diverse >>.

Discufiile au loc astfel:

Consilier local Oprea Daniel: a$ vrea sI imi spunefi qi mie dna Secretar dac[ toti consilierii Ei

specific domnul Costache qi domnul Rotaru au fost inqtiintafi de aceasti qedinf6 de indat6?

Secretar general Onoiu Elena-Adina: da.

Consilier local Oprea Daniel: deci au fost inqtiintali exact ca 9i noi.

Secretar general Onoiu Elena-Adina: exact. Materialele au fost transmise prin e-mail si au

fost instiintati si telefonic.

Primar Florin Constantin: mdine, poim6ine o sd intrebe de ce nu s-a fbcuto de ce s-a fbcut, de

ce s-a prelungit, sd cear6 informa{ii pe 544.

Consilier local Piscan Ion-Daniel: qedinta de indata poate fi
sunt procedurile.

Alte discufii nu mai sunt.

dintr-un moment in altul qi astea

Drept pentru care s-a inch eiat prezentul proces-verbal de qedintd, Ia

materiaiele discutate, ce fac parte integrant6 din dosarul special al acestei

Consiliului Local al oraqului Vllenii de Munte.

$edinfa s-a terminat la ora 161s.

care se anexeazd toate

qedin{e extraordinare a

SECRBTAR GENERAL,
Onoiu Blena-

INTE D
Oprea Da
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