
$turt-.CONSILruL LOCAL
AL ORA$ULUI

vAr-pNu DE MLTNTE

PROCES _ VERBAL

incheiat astdz,i23.O4.2021, la sediul Centrului Cultural "Nicolae Iorger" al oragului Virlenii cle

Munte, cu ocazia qedintei ordinare/ex{rasrdinare/de-+riela+a a Consilir,rlui Local al olaqului Vdlenii

de Munte"

$edinta a inceput la ora 0900 Ei este public[.
Convoctrrea sedinlei s-a fEcut prin dispozilia primarului oraqului Valenii de Munte nr.196 din

16 aprilie 2021.

Iniliatorul proiectului ordinii de zi este primarul oraEului Vilenii de Munte - F-lorin

Constantin.

1) Secretarul general al oraEului Vdlenii de Munte, Onoiu Elena-Adina, I'ace prezenla

consilierilor locali, constat6nd c[ sunt prezen]i consilierii locali: Andreescu Dr"rmitru. C[linoiu
Dragoq, Costache Irinel-Augustin, Diaconescu Dan, Florea Gheorghe-Gabriel, Gdjman l)oru,

Manta Adrian, Mareq Liliana, Moldoveanu Iuliana, Oprea Constantin, Oprea Daniel, Olelea

Bogdan-Andrei, Pavel Cristina, Piscan Ion-Daniel, Pu;casu Gheorghe-Adrian, Rotaru Daniel qi

Tablr[ Marius-Lucian.

$edin{a este Iegal constituitir.

2) Preqedintele de qedinla GAjman Donr supune la vot deschis procesul-verbal incheiat oLr

ocazia gedin{ei ordinare a Consiliului Local al oraEului V[lenii de MtLnte din clata de 31 martie

2021, intrebAnd dacd sunt modificbri/complet[ri de 1Icut.

Clonsilier local Manta Adrian: am de licut o singurii moclil'icare. Am spt-ts, vis-a-vis clc Parc

oa s-a v0nclut irnobilul de la Izvoare, nlr cel de la Drajna.

Secretar general Onoiu Elena-Adina: am consemnat.

Consilier local Manta Adrian: nu se inregistreaz[ qi din cauza asta apar mici greqeli"

Consilier looal Gdjman Doru: cu corectarea propusa de dl. Manta. slrpun la vot procesttl-

verbal de la qcdinla tlecutd"

Procesul verbal de qedinjd este supus la vot gi aprobat cu 17 voturi <pentru>.

Pre;edinte de qedinld Gdjman Doru anun![ suplirnentarea ordinii de zi cu proiectul cle

hot[rdre privind acordarea unui mandat special doamnei MARE$ LILIANA, reprezentatttul

localitafli Vdlenii de Munte, jud. Prahova, in Asocialia de Dezvoltare intercotnunitarl

"Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova Ei propune ca acesta sd fie discutat la punctul

doi al ordinii de zi.

Apoi supune la vot deschis suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobat[ ctt 17 votr"rri

<pentru>.

Pre;edintele de qedinld supune la vot deschis proiectul ordinii de zi suplirneutat. acesta fiincl

aprobat cu 17 voturi < pentru >.

Consilier local Clostache Irinel-Augustin: a$ avea qi eu o propLlnere. S[ fie bugetul r"rltimul

inainte de cliverse.

Consilier iocal GAjrnan Doru: este o propllnere a domnului consilier s[ f're trecut br.rgetLrl

rrltimul pe ordinea de zi. Cine este de acord? 3 consilieri locali au votat <pentru> Ei 14 consilieri

locali <impotrivd>.

Consilier local Costache Irinel-Augustin: constat ca qedin{a de astdzi utt este filmatd. Am

discutat cu dna. Nilu qi cu dl. Prirnar inainte de qedinla trecutd ;i mi s-a spus cd ttrmdtoarea

qedin{ir nu este flhnatd qi am ir-rfeles, dar vf,d cd nu este frlmat[ in contiuuare. Nu in{eleg c]e ce.

Consilier local G6jrnan Doru: pentru cI nu am votat bugetul" Dacd vom vota bugetLrl, apoi se

vor clllnpara elementele necesare pentru a se filma.

Consilier local Costache lrinel-Augustin: imi doresc s[ fim paroligti qi ceea ce discutam sd qi

facem. Observ c[ qedir-rfa nu este filmati qi nu vreau sd se prelungeascd asta.

Consilier local GAjman Doru: ali plirnit rdspunsul. Astizi se va votit bugetul Ei dupa aceca

vom fhce cheltuielile necesal'e pentru a se filma.



Consilier local Diaconescu Dan: in condiliile astea, ;edin{a mai este contbrtn regulamentului

sau nu?

Consilier local Gdjman Doru: in condiliile in care bugetul nu a tbst votat p6n[ in prezent

Consilier local Diaconescll Dan: nu existd a$a ceva. Nu existi scrrze.

Domnul primar Florin Constantin: cll. Preqedinte, vd rog sd le citili diu nou regulamentul.

Este foarte clar trecut in regulament condi{iile respective.

Consilier local GA.iman Doru: dna secretar, ne pute{i ajuta?

Consilier local Diaconesclr Dan: dacd nu se respectd prevederile din regularnent. gedinla e

legal constituitd, nu? AEa se infelege.

Secretal general Onoiu Elena-Adina: Eedinta e legal constituitir.

Consilier local Diaconescu Dan: am intrebat daca sedinta se poate tine in conditiile in care nu

este inregistrata asa cum s-a hotarat in regularnent.

^ 
Secretar general Onoiu Elena-Adina: supuneti la vot daca vreti sa tineti sedinta neinregistrata.

In prezent nu aveln achizilionate mijloace de inregistrare. Sedinta este publica, rnaterialele ar"r

fost publicate pe site-ul instituliei, se consemneazd in procesul - verbal de sedinta, iar procesul-

velbal se se afiseaza la sediul institutiei si pe si pe pagina de internet potrivit prevederilor legale.

Consilier local Gajman Doru: este legal constituita. Dr.rpa cate imi aduc anrir.rte, in regulament

nu se speciflca ca daca sedinta nu va fi filmata, nu va fi legala.

Consilier local Diaconescu Dan: in regulament nu scrie ca daoa la sedinta nu e presedintele,

sedinta nu se tine.

Domnul prirnar Florin Constantin: dle presedinte, dl. Consilier Diaconescu are uI1 punct de

vedere, are clreptul sd atace la contencios.

Consilier local Gajman Doru: supLlnem la vot daca vreti sa tinem sedinta nefiltnata.

Preqedintele de;edinld supune la vot deschis. 16 consilieri locali au votat <pentru> si unul

<impotriv[> (dl. Costache Irinel-Augustin).

3) Ordinea de zi este urmdtoarea:

a) proiect de hot[rdre privind numirea Preqedintelui de qedin!6 pentru luna mai 2021 (comisia

nr.4);

b) proiect de hotdrAre privind acordarea unui rnandat special doamnei MARE$ LILIANA"
reprezentantul localitalii Vdlenii de Munte, jrd. Prahova, in Asocia{ia de Dezvoltare

Intelcomnnitard "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" (comisia nr"4);

c) proiect de hotdrdre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acorclate

la nivelul oraqului V.{lenii de Munte in perioada 2021-2021 (cornisia nr.3);

d) proieot de hotdrAre pentru modificarea anexei nr.4 la hot[rArea nr.l28l25 iulie 201 9 privind

aprobarea organigramei. statului de func{ii, normativului de pelsonal gi Regr-rlamentului de

Organizare Ei F-uncfionale ale Spitalului Oldqenesc Vdlenii de Munte, cu modifioirile qi

completdrile nlterioare (comisia nr.4);

e) proiect de hotdrdre plivind indexarea impozitelor Ei taxelor locale pentru anul fiscal 2022

(comisia nr.l);
f) proiect de hot[rAre privind cleclanqarea procedurii de selectie a rnembrilor Consiliului de

AdrninistraJie al PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. (comisia nr.1, cotnisia nr.2. oomisia

nr.3 qi comisia nr.4);

g) proiect de hotdrAre privind aprobarea angailrii unui avocat de cdtre S. PRAHOVA

INDUSTRIAL PARC S.A. pentru consultan![, asisten]d qi reprezentare (comisia nr.1. oouisia

nr.2. comisia nr.3 qi comisia nr.4);

h) proiect de hotdrAre privind rnandatarea reprezentan{ilor Consiliului Local al oraEului

V[lenii de Munte in Adunarea Generald a Ac{ionarilor S. ( PRAHOVA INDUSTRIAL PARC )
S.A. pentru vdnzarea unui activ (comisia nr.1, comisianr.2, comisia nr.3 qi comisia nr.4);

i) proiect de hot[rAre privind aprobarea Studiului de oportunitate in vederea coucesiondrii

tererrului in suplafb{d de 41983 mp situat in str. Miron Radu Paraschivescu, ur.f.n.. taia 7,

parcela 35311, nr. cadastral25073 (comisia nr.1, comisianr.2. comisia nr.3 Ei comisia nr.4);
j) proiect de hotdrdre privind aprobarea unui acord in vederea realizf,rii documenta[iilor

tehnico-econornice pentru investilia "Extindere re{ea de distribulie gaze uaturale in unele

localitili din judelul Prahova" (comisia nr.1, comisianr.2 qi comisia nr.4);



k) proiect de hotdrdre privind aprobarea curnp[rdrii terenului cu numdLul cadastral 20590,
situat in ora;ul Vdlenii de Munte, str. I.L. Caragiale. nr.9, judelul Prahova, pentru realizarea unui
obiectiv de interes public local (comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3 si comisia nr.4);

l) proiect de hotdr6re privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al S. ( PRAI-IOVA
INDUSTRIAL PARC ) S.A pe anul 2021 (comisia nr.1);

m) proiect de hotdrAre privirid aprobarea bugetului de venituri Ei cheltuieli al Clubului Sportiv
Old;enesc < Teleaienul > Vdlenii de Munte, pe anul 2021. Ei estim[ri pe anii 2022-2024

(comisia nr.1);

n) proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului de venituri Ei cheltuieli al Centrr.rlui

Cultural "Nicolae Iorga" al oraEului Virlenii de Munte, pe anul 2021 Ei estimdri pe anii 2022-
2024 (comisia nr.1);

o) proiect de hotdrAre privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al Spitalului
OrdEetreso Vdlenii de Murte pe anul 2021 Ei estimdri pe anii 2022-2024 (cornisia nr.1);

p) proiect de hotdrAre privind aprobarea bugetului de venituri Ei cheltuieli al oraEului Viilenii
de Munte, pe anul 2021 ;i estimdri pe anii 2022-2024 (comisia nr.1);

q) proiect de hotdrAre privind acordarea unui sprijin financiar f-emeilor gravide din olaqul
Vilenii c1e Munte jude{ul Prahova, pentru achitarea unor servicii rnedicale, nedecontate de

C.N.A.S. (comisia nr.1, comisianr.2, comisia nr.3 qi comisia nr.4');

r) intrebdri, rdspunsuri, interpelSri. diverse.

4) Primul proiect de hottirire se referl la numirea Pre;edintelui de ;edin{[ pentru lun:r

mfi2021.
lnspector Arhivd Ei Registraturd $tefan Oana prezintii raportul intocrnit c1e c[tre Serviciul

administra!ie pLrblicd local[.
Consilier local Olelea Bogdan-Andrei prezintd raportul comisiei pentru probleme juridice 

Ei

de disciplin5, muncd qi protec{ie social6.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adinaprezintd.avizul s[u pentru legalitate, ce este

favorabil.

Discufii nu sunt.

Ploiectul este supus la vot qi aprobat cu 17 voturi < pentru >. adoptf,ndu-se hotiriirea nr.
49t2021.

5) Al doilea proiect de hotlrffre se referi la acordarea unui rnandzrt special doamnei
MARE$ LILIANA, reprezent:rntul localiti(ii V:ilenii de Munte, jud. Prahov:t, irt Asocia{ia
de Dezvoltare Intercomunit:rrI 66Partcneriatul pentru Managementul Apei Prahovil".

$ef serviciu Nilu Elena prezinth raportul intocmit de c[tre serviciul buget-flnan]e, impozite gi

taxe looale.

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

de clisciplin6. rnunc[ qi proteclie sociali.
Secretarul general al oraEului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul s[u pentru legalitate, ce este

favorabil.

Discujii nu sut-tt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 16 votnri < pentru >> Ei 1 vot < ablinere > (oonsilier

local Mare; Liliana), adoptfindu-se hotlrfirea nr. 5012021.

6) AI treilea proiect de hotirf,re se referl Ia aprobarea Strategiei de dezvoltare :t

serviciilor sociale acordate la nivelul oraqului Vllenii de Munte in perioadt202l-2027.
Dilector executiv Sdvulescu Mariana prezintd raportul intocmit de cdtre Direcliea cle

Asisten!6 Sociald.

Viceprirnar Mareq Liliana prezintd, raportul cornisiei pentru activit[1i social-culturale, culte.

invd![mdnt, s[ndtate qi familie, protecfie copii, tineret Ei sport.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adinaprezintdavizrl sdu pentru legalitate, ce este

favorabil.

Discu{ii nu sunt.



Proiectul este supus la vot Ei aprobat cu 17 voturi < pentru >, adoptf,ndu-se hotirf,rea nr.
5112021.

7) Al patrulca proiect de hotfirffre se referl la modilicarea anexei nr.4 Ia hot:irf,re:r
nr.l28l25 iulie 2019 privind aprobarea organigramci, statului de func{ii, normativului de

personal qi Regulamentului de Organizare qi Func(ionare ale Spitalului Orlqenesc VIIenii
de Munte, cu rnodificirile qi cornpletlrile ulterioare.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintb raportul Oflciului Resurse Umane

qi aduce la cunoqtinld consilierilor locali inclreptalea de eroare adr-rsi proiectului de hotdr'fire

confortn reglernent[rilor.

Consilier local Olelea Bogdan-Andrei prezinth raportul cornisiei pentru problerne juridice qi

de disciplini, muncd Ei proteclie social[.
Secretarul general al ora;ului Onoiu Elena-Adinaprezintd,avizul s[u pentru legalitate, ce este

favorabil.

Disculii nu sturt.

Proiectul este supus la vot Ei aprobat w 1l voturi < pentru >, adoptffndu-sc hot:irflrea nr.

5212021.

8) AI cincilea proiect de hotlrfire se refer[ la inclexarea impozitelor Ei t:rxelor locale
pentru anul fiscal 2022.

$ef serviciu Ni{u Elena prezint[ raportul intocmit de c[tre serviciul buget-finan1e, impozite Ei

taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezintd rapoftul cornisiei economico-financiare Ei

agricultur["

Secretarul general al ora;ului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul s[u pentru legalitate, ce este

favorabil.

Disculii nu sunt.

Proiectul este supus la vot gi aprobat cu 16 voturi < pentru > si o abtinere (dl. Andreescu

Dtrmitru), adoptf,ndu-se hotlrArea nr. 5312021.

9) Al ;aselea proiect de hotlrfire se refer:i la declanqarea procedurii de selec{ie a

mcrnbrilor Consiliului de Administra(ie nl PRAHOVA INDUS'IRIAL PARC S.A.

Auditor Stoica Florica prezintd raportul intocmit de cdtre compartimentul audit.

Consilier local Gdjman Doru: dl. primar propune modificarea proiectr"rlui de hot[rire, in
sensul completdrii comisiei de seleclie cu dl. Manta Adrian Ei dl. O{elea Bogdan-Andrei" Cine

este de acold cu completarea comisiei?

Tofi cei 17 consilieri locali prezenfi la gedin!6 au votat < pentru > referitor la modif-icarea

proiectului.

Consilier local Costache Irinel-Augustin: cdnd se declanqeazd procedr"rra?

Auditor Stoica Florica: dupd adoptarea hotdrdrii, actul aclministrativ devine obligatoriu cle la

data aducerii la cunostinta publica.

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

agriculturS.

Consilier local Pavel Cristina prezint.l raportul cornisiei pentru arneuaiarea teritoriului Ei

urbanism, proteclia mediului qi turism.

Viceprimar Mareq Liliana prezinld, raportul comisiei pentru activit[li social-culturale, culte.

inv[fdmAnt, sdndtate Ei familie, protec]ie copii, tineret qi sport.

Consilier local Olelea Bogdan-Andrei prezintd raportul comisiei pentru problerne juridice Ei

de disciplin[, rnuncd qi ploteclie sociald.

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

favorabil.

Disculii nu suut.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 1l votnri < pentru >. ndoptf,ndu-se hotflrirea nr.
5412021.



10) Al $aptelea proiect de hotlrire se referl Ia aprobarea nngajririi unui avocitt de citre
S. PRAI{OVA INDUSTRIAL PARC S.A. pentru consultanffl, :rsisten([;i reprezcntare.

Consilier juridic Chiroiu Elena-Adina prezintd raportul intocmit de cotnpartimentul juridic.

Consilier local Oprea Constantin plezintd rapoltul cornisiei economico-financiare si
agricultur[.

Consilier local Pavel Cristina prezintd, raportul cornisiei pentru arnenaiarea teritoriului gi

urbanism, proteclia rnediului Ei turism.
Viceprimar Mareq Liliana prezintd raportul comisiei pentru activitdfi social-culturale, culte.

invl!5rndnt, s[ndtate qi familie, protec{ie copii, tineret gi spolt.

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

de disciplind, muncd qi proteclie sociald.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul s[u pentru legalitate, ce este

favorabil.

Disculii:
Consilier local Florea Gheorghe-Gabriel: eu voi vota impotriv[" Eu am expelien{d vis-a-vis

de colaborarea cu case de avocali qi cu firmele de contabilitate care niciodatd nu suut prezente

cdnd ai probleme. Pdrerea rnea e cd ar fi ideal s[ angajam part-time, 2 - 3 ore pe zi un jurist bun

din Vdlenii de Munte pe care sd-l gaseEti tot timpul acolo, nu cAnd avocatul e liber, nLl are proces.

Majoritatea cauzelol sunt acoperite de avocali. Celelalte cum snnt litigiile de munod, pentru ele

nu este nevoie de angajarea de avocali.

Consilier local Pavel Cristina: e fbalte important sa fie avocat pentrn ca 2 canze care sttnt pe

rol in momentul acesta, au avocat angajat. Pentru celelalte caluze nu este angajat avocat, dar

acesti avocati au fost angajati si platiti faraa lua hotarare de la Consiliul Local. Curtea de Conturi

cere inapoi de la reprezentantii din AGA banii platiti pentru avocatii acestia.

Consilier local Gajman Doru: dl. consilier spllnea ca i se pare llormal ca acolo sa f-re ciueva

rninim 2 zile pe saptamana cate 2 ore pe care directorul sau cei care conduc acolo sa poata sa

ceara sfat de la ei. Aici spr"rne: ,,oonsultanta, asistenta si reprezentare" in procese. Daca votam

acest proiect. trebuie ca in contractul fbcut cu respectiva persoana sa se asigure aceasta conditie.

Deci domnul avocat sauiurist sall ce e, sa fie prezent cel putin 2 ore.

Consilier local Florea Gheorghe-Gabriel: eu m-am referit doar la aspectul ca se doreste sa se

incheie un contract de consultanta cu un avocat, nu cu un consilieriuridic. Consilierul jr"rridic nu

face parte din barou.

Primar Florin Constantin: la iustanta, cine te reprezinta?

Consilier' local Florea Gheorghe-Gabriel: consilierul juriclic. F'iind angajat al societatii, te

reprezinta pana la Ctrtea de Apel.

Consilier local Pavel Cristina: nu poate ca o parte sa vina cu cine stie ce avocati si noi sa

trirnitem r.rniurist. Pentru asta de flecare data s-au angajat avocati.

Consilier local Diaconescll Dan: este vorba de realizarea unui contract de achizitii, de servicii

de reprezentare juridica. parerea mea e ca in conditiile astea nu este de competenta Consiliulr.ri

Local. Este de competenta Consiliului de Adrninistratie; exact cum face un contract pentru curent

sau telelon, face contract pentrur avocat.

Consilier local Manta Adrian: noi angajam un avooat care sa ne reprezinte iu procese. nll cit

angajat al Parcului. El devine angajat al Parcului, chiar si cu part-tirne si nu tnai etre nevoie de

votul nostru,

Consilier local Pavel Cristina: proiectul de hotarare e scris intt-tur fel, ideea este, votatn

proiectul de hotarare in forma in care e scris sau il rnodificam? Prin acest proiect de hotarare sa

putem sa acoperim toate cauzele. Daca nn, de fiecare data va trebui sa viua membrul AGA la

Consiliul Local sa ceara aprobare inainte sa apere in instanta.

Consilier local Diaconescu Dan: la cazul cu reprezentantii AGA si Curtea de Conturi,

problema e ca tlll poate sa intervina Parcurl Industrial sa recupereze prejudicittl, asa a spus Curtea

de Conturi, si nu poate sa intervina Parcul Industrial in apararea reprezentetntilor AGA, si atunci e

nevoie de mandat pentru reprezentare.

Consilier local Pavel Cristina: au fost contractati niste avocati pentru procese.

Consilier local Costache Irinel-Ar-rgustin: daca am avut o experietrta proasta legata cle

consilieri juridici, propull sa incercam si alta varianta.



Alte discutii nu mai sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi < pentru > si 2 in-rpotriva (dl. Diaconescu

Dan si dl. Florea Gheorghe-Gabriel), adoptindu-se hotflrfirea nr. 5512021,

11) Al optulea proiect de hotlrfire se referi la mnndatarea reprezentan{ilor Consiliului

Local al oraqului Vllenii de Munte in Adunarea Generall a Ac{ionarilor S. ( PRAIIOVA
INDUSTRIAL PARC ) S.A. pentru viinz:rrea unui activ.

Consilier juridic Chiroiu Elena-Adina prezintd raportul intocmit de compartirnentul juridic.

Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei econotnico-financiare gi

agriculturd.

Consilier local Pavel Cristina prezintd raportul cornisiei pentru amenajarea teritoriului ;i
turbanism, protectia r-nediului qi turism.

Viceprimar Mareq Liliana prezintd, raportul cornisiei pentru activit[Ii social-culturale, culte.

inv[fluriAnt. sdndtate qi familie, protec]ie copii, tineret Ei sport.

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

de disciplind, munc5 qi ploteclie sociald.

Secretarul general al ora;ului Onoiu Elena-Adinaprezintdavizul sdu pentru legalitate, ce este

favorabil.

Disculii:
Consilier local Gajman Doru: mie mi s-ar fi parut corect sa trecem la acest proiect si sutna

stabilita de evaluator. E licitatie, de la ce pleci?

Consilier local Manta Adrian: daca plecam de la o speta stabilita de evaluator. o sa l1e trezim

cu o ruina care o sa ramana in paragirra. Parerea mea e ca trebuie vandut acel activ.

Primar Florin Constantin atala tin-rp cat in raport spune licitatie cu respectarea procedurii

legale. procedura legala inseamna o evaluare care este asumata de r.tn evaluator ANEVAR si o

licitatie publica mai departe.

Consilier local Gajman Doru: eu stiu ca in sedintele in care am mai discutat acest aspect, ne*

arn irnpiedicat de suma si noi daca propunem aceasta hotarare fara sa trecetn suma de evaluare,

nu e corect.

Secretarul general Onoiu Elena-Adina da citire la art.15 alin.(4) din Legea 13112002.

Consilier local Gajrnan Doru: noi mandatam. Ce mandatam'/ Ca suntem de acord sa vandar

cum vor?

Care e problema daca trecem suma data de evaluator, de 600 si ceva de n'rii de euro?

Consilier local Pavel Cristina: in momentul asta se actualizeaza evaluarea.

E,u sunt la al patrurlea mandat. Acel teren si acea constructie au mai fost pr.rse in discutie.

Intotdeauna discutiile le-am purtat pe pret. Daca nu se vinde la prima, se scade.

Consilier local Oprea Daniel: propuneti dvs. sa se adauge la proiect sa nu se vanda sub pretttl

de evaluare.

Alte discutii nn rnai sunt.

Proiectul este supus la vot Ei aprobat cu 12 voturi < pentru > si 5 abtineri (c11" Andreescu

Dun-ritru. dl. Costache Irinel-Augustin, dl. Diaconescu Dau, dl. Gajrnan Doru, dl. Rotaru Daniel).

adoptindu-se hotrirArea nr. 56/2021.

12) AI nouilea proiect de hotlrfire se referir Ia aprobarea Studiului de oportunitate in
vederea concesionlrii terenului in suprafa{n de 41983 mp situat in str. Miron Radu

P:rrasclrivescu, nr.f.n., tarla 7, parcela 353/1, nr. cadastral25073.

$ef birou urbanism Chiroiu Nicolae prezintdraportul intocmit de cdtre serviciul urbanism.

Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare qi

agricultur6.

Consilier local Pavel Cristina prezinld raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului Ei

urbanism, protecfia rnedir-rlui qi turisnr.

Viceprirnar MareE Liliana prezintd raportul comisiei pentru activitdli social-culturale, culte,

invdldmflnt, sdndtate qi familie, protec{ie copii. tineret Ei sport.

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

de disciplind, muncd;i proteolie sociala.



Secretarul general al ora;ului Onoiu Elena-Adinaprezintd avizul sdu pentru legalitate. ce este

tavorabil.

Disculii:

Consilier local Florea Gheorghe-Gabriel: am citit culn anlune se doreste concesiunea si nu se

concesioneaza doar nisipul cuartos, ci si exploatarea materialului depus pe digul care

irnprejmuieste acest decantor. Nu s-a tinut cont de faptul ca acolo pe versantul nordic, 3000 m.p.

este proprietate privata. Cum exploatezi daca micsorezi suprafata privatului? Sa nll cllmva sa

avem o problema legala. Partea de nord a decantorului este proprietate privata de 3000 rn.p.

Chiroiu Nicolae: acum e la Studiu de oportunitate, caietul de sarcini si ridicarile topo si

detaliile cle exploatare inca nu sunt stabilite in acest moment. El vorbeste ca nu poate sa des{aca

doar slamul, ci trebuie sa desfaca si din batalul care il irnprejmuieste.

Consilier local Florea Gheorghe-Gabriel: desfacand batalul, atunci proprietatea de 3000 m.p.

va disparea. Daca tu ii iei din suprafata, nu vollt avea probleme juridice?

Primar Florin Constantin: care proprietate?

Consilier local Florea Gheorghe-Gabriel: in partea de nord-est. Este o proprietate de 3000

m.p. care este a mea si este in buza decantorului. Panta decantorului este ploprietate privata.

Eu ma abtin ca sunt implicat. E trecut acolo studiu, coutract, pret. Atn vazttt ca e trecut totul

acolo.

Primar Florin Constantin: E o propunere. Daca e oportun sa sall nu. Mai departe ca

procedura, vii si spui ca nu esti de acord cu concesiunea. lnginerul geolog va spLlne ca nLl se

poate lua din rnalul acela fiindca e proprietatea privata. Eu nu cred ca spune asa ceva acolo.

Consilier local Gajman Doru: corect. Proprietatea e proprietate.

Chiroiu Nicolae: terenul in studiul de oportunitate este denumit ca suprafata, ca nr de parcela.

Alte discutii nu mai sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 16 voturi < pentru > si o abtinere (dl. Florea

Glreorghe-Gabriel), adoptf,ndu-se hot:irffrea nr. 57 12021.

13) At zecelea proiect de hotirrf,re se referl la nprobnrea unui :rcortl in vedcrca

realiztirii documenta{iilor tchnico-economice pentru investi{i:r ooExtindere re{ea de

distribufie gaze natur:rle in unele localitfl{i din jude{ul Prahova".

$ef birou urbanism Chiroiu Nicolae prezir-rtd raportul intocmit de cdtre serviciul buget-

finan{e, impozite Ei taxe locale.

Consilier local Gajman Doru: ce presLlpune asta?

Primar Florin Constantin; dam aviz sa treaca conducta de gaze pe n.a.t. Valenii de Munte.

Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-flnanciare gi

agriculturd.

Consilier looal Pavel Cristina prezint[ raportul cornisiei pentru amenajarea teritorir.rlui gi

urbanism, proteclia mediului ;i turism.

Consilier local Olelea Bogdan-Andrei prezintd raportul comisiei pentru problerne juridice 
Ei

de disciplin[, munc[ qi proteclie social5.

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

favorabil.

Disculii nu sunt.

Ploiectul este supus la vot Ei aprobat cu 17 voturi < pentru >, adoptf,ndu-se hotlrfirea nr.

s8t202t.

14) Al unsprezecelea proiect de hotlrfire se rcfer[ la aprobarea cump[rlrii terenului cu

num:irul cadastral 20590, situat in oraqul Vilenii de Munte, str. I"L. Caragiale, nr.9,
judc{ul Prahova, pentru realizarea unui obiectiv de interes public locnl.

Consilier juridic Chiroiu Elena-Adina prezintd raportul intocmit de cdtre serviciul urbanism.

Consilier local Oprea Constantin prezintd raporlul comisiei econotnico-financiare qi

agricultur6.

Consilier local Pavel Cristina prezintd raportul comisiei pentt'u amenaiarea teritoriului qi

urbanism, protecJia mediului qi turism.



Viceprimar Mare; Liliana prezintd raportul comisiei pentru activitdli social-culturale, culte,

inv6{dmdnt, sf,ndtate qi farnilie, protecfie copii, tineret qi sport.

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

de disoiplin[, muncd qi protec{ie social[.

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

favorabil.

Discu!ii nu sullt.

Proiectul este supus la vot ;i aprobat cu 77 voturi < pentru >, adoptflndu-se hotirirea nr.
s9t2021.

15) Al doisprezecelea proiect de hotlrffre se referl Ia aprobarea bugetului de venituri Ei

cheltuieli al S. < PRAHOVA INDUSTRIAL PARC > S.A pe anul202l.

$ef serviciu Nilu Elena prezintd raportul intocmit de cdtre serviciul buget-finan1e, impozite gi

taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare qi

agriculturd.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adinaprezintd avizul sdu peutru legalitate, ce este

favorabil.
Disculii:
Consilier local Costache Irinel-Augustin: la Parcul Industrial, Prahova in Actiune o sa voteze

impotriva. Observ ca veniturile rarnan cam la fel, cheltuielile cresc, profitul este de-a dreptul

comic si observ la intretinere si reparatii o amarata sulna de 150.000 lei, in conditiile in care si

anul trecut au fost 90.000 lei, in conditiile in care sunt multe hale acolo si care mai au putin si se

dararna peste chiriasi. Sper ca de acum inainte sa se schimbe lucrurile si sa nu ajungem si peste 8

ani sa discutam exact despre ce am discutat si in anul 2021. Chiriasii de acolo merita rnai nrult,

rnai ales cei care sunt vechi si platesc chirii Parcului de foarte mult timp.

Consilier: local Pavel Cristina: ne propunem sa facem o schimbare. Bugetul era deja pregatit

de conducerea executiva a societatii, va fi si cladirea care se va construi pentru Saint-Gobain, clar

pentru inceput se face studiu si rni s-a explicat ca procednrile privind studiul si apoi trecerea la

executie sunt de durata. Vom veni si cu rectificare de buget, dar peutrtt tnoment bugetul trebuie

aprobat in forma propusa pentru a se putea sa se desf-asoare lucrurile in continuare.

Consilier local Gairnan Doru: totusi ceea ce a splrs dl. Costache pare de bun simt. Suma este

destul de mica tinand cont de pafiea urata a Parcului Industrial.

Consilier local Manta Adrian: voi vota personal in-rpotriva peutru lipsa de respect dovedita in

f'ata unui consilier local, in conditiile in care Consiliul Local este aotionar uuic. Ar trebui sa-si

revizuiasca fiecare de acolo comportamentul fata de consilieri indif'erent de natura politica, si am

precizat in repetate randuri starea dezastruoasa in care se gaseste, si ntt numai santierul 2 si

celelalte probleme de infrastructura. Daca stam cu banii in cont. este nortnal sa apara aceste

problerne. Adica iei bani, dar trebuie sa si bagi, ca sa generezialti bani. Banul trebuie sa circule.

Voi vota impotriva din cauza lipsei de respect.

Primar Florin Constantin: sunt in totalitate de acord cu voi. dar nu uitati ca aveti alta echipa.

Doriti modernizarea Parcului, dar in acelasi tinip ii blocati. Vreti sa-i incurajati pe oarnenii astia.

incurajatii. Daca vreti sa-i impiedicati, ii irnpiedicati si ne intalniur iar peste uu stiu cate luni si

spllneln ca nici acestia nu misca nirnic. Voi practic le adoptati un buget de functionare. In

urnratoarea faza oamenii acestia vin si isi fac o analiza in context. Vor prezenta ce proiecte vor sa

dezvolte, dar au de-abia o saptamana.

Consilier local Andreescu Dumitru: vor veni cu rectificare de buget?

Primar Florin Constantin: da. Lor le trebuie un buget de fttnctionare.

Consilier local Diaconescu Dan: noua echipa sa ia in calcul un str.tdiu pentru modernizarea

cailor de acces in primul rand in zona santierului 2, ca aia e o problema foarte mare si veche a

Parcului, lucru care ne impiedica si folosirea rationala a terenului.

Primar Florin Constantin: de 4 ani ii rog sa faca o cale de acces acolo. Avand acces, all

investitori. Cu chiu cu vai au dus reteaua de gaze acolo.

Alte discutii nu mai sunt.



Proiectul este supus la vot Ei aprobat cu 14 voturi < pentru > si 3 voturi impotriva (dl.

Costache Irinel-Augustin, dl. Diaconescu Dan, dl. Rotaru Daniel), adoptffndu-se hotirflrea nr.

6012021.

16) Al treisprezecelea proiect de hotlrAre se referi la aprobarea bugetului de venituri qi

cheltuieli al Clubului Sportiv Oriqenesc < Teleajenul > Vilenii de Munte, pe :rnul 2021, ;i
estinriri pe anii 2022-2024.

$ef serviciu Nilu Elena prezintb raportul intocmit de cdtre serviciul buget-finan1e. impozite qi

taxe locale.

Consiliel local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare qi

agricultu16.

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

favorabil,

Discu!ii:

Consilier local Costache Irinel-Augustin: de I an de zile, echipa de fotbal nu a facttt niciuu

antrenament. De 1 an de zile, grupele de juniori de fotbal nu au facut un singur autrenament. La

Carnpina. bugetul este de 900.000 lei. La Brazi este de 650.000 lei. La Gura Vitioarei. bugetul

este de 350.000 lei. La Magureni este acelasi buget ca al nostru. In calitate de pariute, in calitate

de locuitor al or:asului. va rog sa luati in considerare ca ar trebui sa fim mandri sa ne vedem copiii

campioni. Sa castige concursuri, sa averl copii care sa ne faca mandri sa fie medaliati. Asta e

mandria nclastra. Mandria noastra sunt copiii nostri. Copiii nostri ne motiveaza. Pentru asta

trebuie sa luptam. Si cred ca sportul este mult mai irnportant decat o amarata de sttma de 40.000

lei pe an. Vad estimari de la dl. presedinte, care astazi nu il vad pe aici, vad estirnari pana in anul

2024 cu 80.000 lei. Anul asta 40.000 lei in conditiile in care anul asta incepe campionatul

mondial de tbtbal? 40.000 lei sunt numai salariul lui. salariile lor de acolo. Ce fac pe banii astia?

Vreau sa depun amenclament si o sa propun si de r"rnde sa luam sumele cu 540.000 lei anul asta.

In calitate de parinte sunt foarte suparat pe chestia asta cu sportul. Nu rni se pare normal si firesc

sa avem la trotuare atatia bani si sa avern la sport 40.000 lei.

Proput amendament, sa luam 540.000 lei, de la palisade 200.000 lei, de la trotuare 200.000

Iei si de la asfaltari 100.000 lei.

Consilier local Manta Adrian: nll aveau cum sa aibe loc antrenamente, ca poate ati uitat in ce

zona am fost. Am fost cel care a laudat initiativa Clubului de a face sectii de copii pe anumite

varste pentru antrenamente, pentru a se duce in cornpetitii. lntr-adevar suma este ridicola in

monrentul cle fata, dar o data cu l'eorganizarea Clubului banuiesc ca vom face o rectificare de

buget ca sa ridicam aceasta snma la un nivel corespunzator, dar pana la reorganizare" tn-am uitat

prin bugetul orasului si am vazut ca la stadion se baga uu mai putin de 4.890.000 lei. Prin acest

lucru, eu cred ca se investeste in sport. Astept reorganizarea Clubului, astept sa vad sectiile asa

clun aln stabilit si atunci putem sa ne reorientam. 40.000 lei nu iuseatnna niciun salaliu"

Prirnar Florin Constantin: astazi pentru functionarea Clubului, contabilul are 1 ora. iar

presedintele 1 ora ca, altfel nu poate functiona in continuare Clubul. Suna de 40.000 lei este o

suma simbolica, putea sa fie si 10.000 lei, banii nu pot fi cheltuiti pana nll termiuam stadionul.

Domnul consilier ne cearta ca nll ne iubim copiii. Eu iubesc fbarte mult copiii. Tocmai d-aia nr"r-

mi permit sa trimit copiii la stadion sa se schimbe in gradina.

Terminam stadionul pana la sfalsitul lunii august. Am discutat si v-am rugat sa studiati

statutul Clubului Sportiv. Unii dintre dvs. ati facut-o si ati constatat ca sunt toate sporturile prinse

acolo, deci nu ne ingradeste cu nimic sa facern contracte cu instructori pentru fiecare categolie de

sport" Dupa ce se finalizeaza stadionul, impreuna va rog sa decidem ce sectii vor functiona si

stabilim bugetul necesar pentru functionarea Clubului asa cum am discutat.

Consilier local Gajman Doru: pentru toti consilierii, vreau sa va informez cA alr avut o

discutie cu dl. primar la sala de sedinte, acolo a fbst si dl. Costache si dl. Manta si er"r si alti

consilieri si am discutat ce se va intampla in viitor cu sportul privind orasul Valenii cle Muute.

Stiu ca dl Costache a f-acut niste propuneri, dl. primar le-a acceptat atunci. S-a pus in discutie

chiar schimbarea numelui Clubului, eu cred ca ar trebui sa votam acest proiect in forma oare este

si apoi sa tinem cont ca ceea ce am discutat sa punem in practica.



Consilier local Pavel Cristina: sa blocam in momentul asta 540.000 lei sau cat o sa blocam.

pana la momentul cand putem sa-i fblosim, rni se pare inr"rtil.

Consilier local Costache Irinel-Augustin: banii pot fi folositi de acum. Copiii pot sa se

antreneze" Echipa de fotbal se poate antrena, o sa inceapa campionatul, tnateriale sportive nu

avern, clespre asta este vorba. Sa pregatim sectiile. Pana se termina stadionul. ce facem?

Consilier local Gajrnan Doru: vom flunctiona cum am firnctionat si pana acurl.

Secretar general Onoiu Elena-Adina: tinand cont ca s-a proplls un amendament. eu l-an-r

mentionat in proces.

Consilier local Gajman Doru: initiatorr.rl trebuie sa fie de acord. Sunteti de acord?

Primar Florin Constantin: ell a1r argumentat. La urmatoarea rectificare bugetara se vor gasi

bani.

Alte discutii nu mai sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 14 voturi < pentru > si 3 voturi irnpotriva (dl.

Clostache lrinel-Augustin. dl. Diaconescu Dan, dl. Rotaru Daniel), adoptflndu-se hotirrflI'ea nr.
6U2021"

17) AI paisprezecelea proiect de hotir6re se referl la aprobarea bugetului de venituri qi

chcltuieli al Centrului Cultural "Nicolae lorga" al oraqului Vilenii de Munte, pe anul 2021

qi estimiri pe anii 2022-2024.

$ef serviciu Nilu Elena prezintd, raportul intocmit de cdtre serviciul buget-finan{e, irnpozite gi

taxe locale"

Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-l-tnanciare Ei

agricLrltur[.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul s[u pentru legalitate, ce este

favorabil.

Disculii:
Consilier local Diaconesclr Dan: avand in vedere gradul de asemanare al cotlponentei

culturale cu cea a dezvotarii sportului si tineretului, mi se parea normal ca pe principiul sirnetriei

sa fie dimensionate la fel ambele bugete.

Alte discutii nu mai sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 14 voturi < pentru > 1 vot < irnpotriva > (c1l

Diaconescu Dan) si 2 abtineri (dl. Costache Irinel-Augustin, dl. Rotaru Daniel), adoptinclu-se

hotlrf,rea nr.6212021.

18) Al cincisprezecelea proiect de hot:irfire se referi la aprobarea bugetului de venituri

;i cheltuieli al Spitalului Or:iqenesc Vllenii de Munte pe anul 2021qi estimiri pe anii 2022-

2024.

$ef serviciu Ni{u Elena prezintd raportul intocrnit de cdtre serviciul buget-finau{e, impozite ;i
taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul con'risiei economico-financiare ;i
agricultur[.

Secretarul general al oraEului Onoiu Elena-Adinaprezintdavizul s[u peutru legalitate, ce este

f'avorabil.

Discu{ii nu sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat ct 17 voturi < pentru >, adoptffndu-se hot:irfirea nr.

63t202t.

f 9) Al qaisprezecelea proiect de hot[rfire se referl la aprobarea bugetului de venituri qi

cheltuieli al oraqului Vilenii de Munte, pe anul 2021qi estimiri pe anii 2022-2024.

$ef serviciu Ni{u Elena prezinth raportul intocmit de cdtre serviciul buget-finan1e, impozite gi

taxe locale.

Nilu Elena: rnentionez caLa lista de investitii capozitie la dotari, aveti camera video. Odata

cu aprobarea bugetului, se aproba si aceasta lista. Ea este trecuta la dotari si neavand bugetul

aprobat nu puteam face achizitia. In urmatoarea perioada se depuue bugetul aprobat la Directia

Finantelor Publice si vom demara procedura pentru achizitia acestei camere video.



Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare qi

agricultur[.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adinaprezintia avizul sdtt pentrtt legalitate, ce este

favorabil.
Disculii:

Consilier local Costache Irinel-Augustin: este vorba de str. Povernei spre Eaubonne, as aveA

un amendament daca doriti sa adaugam acolo, dl primar', pentru utilitati, asf'altare etc. Eu nLt am

gasit in buget.

Prirnal Florin Constantin: ai gasit vreo strada?

Consilier local Manta Adrian: am niste intrebari pentru dna Nitu la sectiunea de tirnctiotlare.

l-a pozitia 52 aveti un rnilion de lei de recuperat din antenzi, penalitati si confiscari? Atat de

rnult'/

Primar Flolin Constantin: am avut si 16 milioane. A fost o cliscutie la uu moment dat. ca

anrenzile sa treaoa la ANAF si sa ne dea noua 20% si ei sa ia 80% si nu all vrut. Ni le inghesuie

si ni le constituie venituri. Ne umplu amenzile astea care in proportie de 70o/, nu se pot incasa. S-

a transformat anul trecut aproape 4 miliarde in murca in folosul comunitatii. La oamenii care nu

aveall venituri le-a transformat instanta in ore in folostrl comunitatii. Dar trebLrie sa treaca o

perioada. Trebuie sa le faci notificari, somatii, titluri executorii, nu ai ce sa le iei si de-abia atunci

ajungi la rnunca in folosul cornunitatii.

Consilier local Manta Adrian: la pozitia 166, tot la sectiunea de functionare. la Centrul

Cultural s-au alocat 887.090,90 lei.

Nitr-r Elena: la Centrul Cultural, nu. Nu are cul11, pentru ca la CentrLrl Cultr"rral este vorba de

subventie.

Consilier local Manta Adrian: atunci la pozitia 168 la sport, suut alocati la Sala de Sport

786.000 lei. Aici este vorba de functionarea Salii de Sport?

Nitu Elena: Sala de Sport este in subordinea noastra" sunt cheltuieli de personal, avetn 7

salariati si pentru utilitati.
Alte cliscutii nu mai sunt.

Proiectul este supus la vot gi aprobat cu 15 voturi < pentru > si 2 abtineri (dl. Diaconescu

Dan, dl. I{otaru Daniel), adoptfindu-se hotirflrea nr. 6412021.

20) Al qaptisprezecelea proiect de hotzirf,re se referir la acordarea unui sprijin fin:rnci:rr

f'emeilor gravide din oraqul Vilcnii de Munte judeful Prahova, pentru achitarea utror

servicii medicale, nedecontate cle C.N.A.S. - ini{iator consilier local Costzrche Irinel-

Augustin.
Director executiv Sdvulescu Mariana prezintd raportul intocmit de c[tre Direc{iea de

Asistenld Social6.

Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei ecouomico-financiare ;i
agricultur[ care este nefavorabil.

Colsiliel local Pavel Cristina prezintd raportul comisiei pentru amenajarea teritorir"rlui gi

urbanism, proteclia mediului qi turism care este nefavorabil.

Viceprimar Mare; Liliana prezint[ raportul comisiei pentru activitdli social-culturale. cttltc,

inv6![mdnt, sdn[tate ;i familie, protec{ie copii, tineret Ei sport care este nelavorabil.

Colsilier local Olelea Bogclan-Andrei prezintd raportul comisiei pentru problerne juridice qi

cle disciplinf. muncd qi protecfie sociald care este nef-avorabil.

Secretarul general al oraEului Onoiu Elena-Adina prezintd" avizul sdu pentru legalitate. care

este nefavorabil.

Consilier local Oprea Constantin: motivatie. La art.2, acolo s-a trecut femeile peste 18 ani.

normal ar trebui fara limita de varsta. Acest ajutor il acordatn femeilor insarcinate fara limita de

varsta. La art. 3, ati trecut carnet de rnunca. Carnetul de munca nu mai este de actualitate

incepand cu anul2010 si fara dovada angajarii pentru ca fetneia gravida nu trebuie sa fie angajata

ca sa fie asigurata. I-a art. 4, femeia insarcinata care nu este casatorita, nu ii acordam sprijinul

asta? Proiectul ar trebui refacut.

Consilier local Gajman Doru: pentru femeile insarcinate pana la 18 ani"

Savulescu Mariana: femeile pana in l8 ani primesc alocatie de stat.



Primar Florin Constantin: nu vorbim de alocatie de stat.

Savulescu Mariana: o f'erneie este de la varsta de 18 ani.

Consilier local Oprea Constantin: o femeie poate fi casatorita de la 16 ani cu acordul

parintilor.

Primar Florin Constantin: ce facem cu ur1 copil de 77 am care naste? Mi se pare normal sa-l

ajuti. Discutam de un ajutor acordat unei I'emei insarcinate.

Consilier local Pavel Cristina: vorbim de femeia gravida sau cle femeia maritata sau

nernaritata. Conditia cu veniturile mi se pare total absurda si ajungem sa f'acem discriminare

intre fernei. Ancheta sociala, pentru ce impun o ancheta sociala daca eu nu aln venit sa impun o

anumita valoare rnaxirna sau pe cine aiut si de ce sa-i f'ac ancheta sociala? De ce sa dea o
declaratie privind componenta familiei si a veniturilor membrilor familiei. Proiectul de hotarare

este in contradictie cu referatul de aprobare. Eu vin si spnn in referatul de aprobale ca vin si ii
ajut pe cei nestiutori care nu se duc la medic si care nu se informeaza si pe cealalta parte vin si

ingradesc cr"r tot felul de conditii.
Primar Florin Constantin: constat ca toata lumea e de acord sa dam aiutorul acesta. Asezati-

va la masa, puneti-l la punct cutn trebuie, sa aibe toate detaliile.

Consilier local Gajman Doru: eu am spus si ce prevede legislatia actuala. Femeia gravida,

irrdiferent ca lucreaza sau sotul lrtcreaza, adica este coasignrata, sall rlll lucreaza nici unul, nici

altul, prin sarcina devine asigurata. Beneficiaza de toate serviciile medicale gratuit. Nu putem

veni cu un proiect de hotarare sa facem discriminare daca nu al'e servicitt nu ii acordam.

Consilier local Oprea Daniel: pe noi ne intereseaza cresterea natalitatii si protejarea femeii

gravide, dar trebuie eliminate acele conditii discriminatorii: sa fie casatorita, sa fie majora. Este

vorba de un ajutor. nu de altceva.

Consilier local Gajman Doru: din punctul meu de vedere putem sa punem o singura conclitie:

fbnreia sa aibe domiciliul pe raza orasului Valenii de Munte.

Consilier local Manta Adrian: mi s-a parut un pic deplasata treaba cu persoaltele pensionate.

Referitor la casatorie, se pot casatori legal si la 16 ani cn acordul parintilor. cu acordul tutorelui.

Nu putem pune bariere. Ca trebuie sa fie incadrata in munca, poate nu a ajuns, poate ca e eleva.

Consilier local Gajrnan Doru: care e propunerea?

Consilier local Manta Adrian: propllnerea e ca orice femeie care este gravida sa lle ajutata.

Consilier local Gajman Doru: in situatia asta, propuneti sa atrlanam si sa discutatn sau sit

votam asa.

Consilier local Manta Adlian: inca ceva care mai vreau sa dispara de aici: orice modificare

intervenita cn plivire la domiciliu, starea sarcinii, adica daca avorteaza sa fie anuntat primarul"

Mi se pare penibil.

Consilier local Gajman Doru: dl. Manta, nu se poate da ajutorul fara avizul medictrlui de

farnilie.

Consilier local Pavel Cristina: spllne ca dupa ce primeste ajutorul trebuie sa anunte care e

starea sarcinii.

Consilier local Oprea Constantin: dle presedinte, propunerea comisiei este ca trebuie refacut.

Consilier local Costache Irinel-Augustin: dle presedinte, am avut mai multe discutii si la
ultirna sedinta, chiar domnul primar, a facut invitatie catre absolut toti consilierii locali sa viua Ia

discutii. La acea sedinta am participat eu, cu dansul, cu dna viceprirnar, cu dvs. si cu dl. Otelea

Bogdan-Andrei. Aveau posibilitatea astazi sa depuna amendamente" Am inteles ca nu au fost la

discutii, ca nu au dat un telefon sa se informeze si astazi toata lumea discuta si vorbesc mai mult

ca in orice sedinta. Aveau posibilitatea sa depuna amendamente si le-as fi acceptat cu drag atata

timp cat sunt argumentate si nu sunt expuse intr-o forma deformata. Atn auzit aici puncte de

vedere intr-o fbrrna -deformata si interpretate asa cllm vor clansii. Atat am avut de spus. Faceti

cum credeti.

Primar Florin Constantin: punctele astea de vedere si amendamentele si modificarile sunt

valabile si pentru dvs. adica daca depuneati amendament sau spuneati, apropo de proiectele care

nu le-ati votat astazi.

Consilier local Costache Irinel-Augustin: Am depus.

Primal Florin Constantin: n-ati depus niciun document. De exemplu Clubul Sportiv. Am

discutat impreuna, totul a fost in regula pana acum. E valabil pentru toata lumea. Eu am fost



intotdeauna deschis la comunicare, la discutii, la puncte de vedere ca asa e firesc. Da, da, da. si

cand am venit la sediuta m-am sucit.

Proiectr"rl este respins cu 4 voturi <pentru> (Costache Irinel-Augustin, Diaoonesctt Dan,

Florea Gheorghe-Gabriel, Rotaru Daniel), 8 voturi <impotrivd> (Cdlinoiu DragoE, MareE Liliana.

Moldoveanu Iuliana, Oprea Constantin, Oprea Daniel, Pavel Cristiria, Piscan Ion-Daniel qi

Tabdr[ Marius-Lucian) Ei 5 voturi <ablinere> (Andreescu Dumitru, Gajrnan Doru. Manta Adrian,

PuEcaEu Glieorghe-Gabriel, Otelea Bogdan-Andrei).

21) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat < intrebiri, rlspunsuri, interpeliri,

diverse >.

Disculiile au loc astf'el:

Consilier local Pavel Cristina: ref'eritor la proiectul asta ca s-a facut intr-o totala bataie de joc.

Lni pare rau ca se sputle ca am fost invitati la discutii. dar in momentul in care domnul primar a

sptrs consilierilor sa ramana in sala nu mai erau decat vreo 2, nLl am putut sa votez pentru

discriminarea femeilor gravide si tot ce e sclis aici. Tlebuia modillcat daca se accepta

arnendament, astazi se putea accepta, daca era initiatorul de acord si se modifica tot. Asta

inseamla ca nu se doreste. Asta inseamna ca facem lucrurile doar ca sa spunem ca facem si nu

facem cu adevarat. Se poate f-ace un proiect de hatarare care sa-l voteze toata lumea fara sa stai la

rnasa 17 consilieri. Chiar e nevoie sa faci o discriminare pentru femei doar ca sa spui ca tu ai

facut un proiect?

Consilier local Manta Adrian: referitor la activitatea clubului de fotbal in aceasta perioada de

pandemie, eu stiu ca, campionatul de fbtbal s-a intretupt. Nu stiu daca in augttst se va da drtttnul,

habar n-am. Poate se da, poate nu. Eu sunt un sustinator al sportului in Valeni, dar in contextul iu

care ng se pot face activitati sportive, pentru ce sa bagi banul? Hai sa punem clubul pe picioare si

apoi sa oerem.

Consilier local Costache Irinel-Augustin: mi-a protnis si rnie dna viceprimar ca tnonteaza tm

panou la Cirnitirul Eroilor si nu s-a montat.

Primar Florin Constantin: s-a dat comanda sa fie placuta tip de identificare"

Consilier local Costache Irinel-Augustin: se organizeaza ceva de ziua orasului?

Primar Florin Constantin: nu. O sa discutam in preajma zilei, citle doreste sa participe la

monument. De obicei noi prerniarn elevii olirnpici tot acolo. Vedem cLIm se desfasoara in

perioada aia. Sa vedem cat o sa fie numarul total de cazuri raportat la 1.000 de locuitori. Cati

avem voie sa fim. daca avem voie. Azi nu pot sa va argulxentez nitnic.

Alte clisculii nu mai sunt.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal de qedin{[, la care se anexeazd toate

materialele discutate, ce fac parte integrantd din dosarul special al acestei ;edinle ordinare a

Consiliului Local al orasului Vdlenii de Munte.

$eclin{a s-a terminat la ora I l 
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