,(tea*
fL-ONSILIUL LOCAI,
AL ORA$ULUI
vArpi.ttt DE MUNTE

PROCES _ VERBAL

inclieiat astdzi 25.O2.2022. la sediul Centrului Cultural "Nicolae Iorga" al oraqului Vdlenii de
Munte, cu ocazia qedinlei ordinalelex+raordinare convocatd de indatd a Consiliului Local al
ora;ului V[lenii de Munte.
$edin{a a inceput la ora 0900 Ei este publicd.
Convocarea sedinJei s-a fEcut prin dispozilia prirnarului oraqului Vdlenii de Munte
din 18 februarie 2022.

lni{iatorul proiectului ordinii de
Constantin.

zi este primalul

oraqului Vdlenii de Munte

-

nr.

100

Florin

1) Secretarul general al ora;ului Vdlenii de Munte, Onoiu Elena-Adina, fbce prezen[a
consilierilor locali, constatAud cd sunt prezen{i consilierii locali: Andreescu Dumitru, Cdlinoiu
Drago;, Costache Irinel-Augustin, Florea Gheolghe-Gabriel, Gdjman Doru, Manta Adrian.
MareE Liliana, Moldoveauu Iuliana, Oprea Constantin, Oprea Daniel, Olelea Bogdan-Andrei.
Pantelimon Gabriel-Irinel, Pavel Cristina, Piscan Ion-Daniel, Puqcasu Gheorghe-Adrian, Rotaru
Daniel qi T'abdr[ Marius-Lucian.
$edinfa este legal constituit6.
2) Pre;edintele de qedin{a Pavel Cristina sllpllne la vot deschis procesul-verbal inclieiat ctr
ocazia qedinlei extraorclinare a Consiliului Local al oraEului V[lenii de Munte din data de 11
februarie 2022, intrebflnd dacd sunt rnodificdri/cornpletdri de fEcut.
Procesul verbal de qedinla este supus la vot Ei aprobat cu 17 voturi <pentru>.
Apoi pre;eclintele de qedin![ supune la vot deschis proiectul ordinii de zi.
Proiectul ordinii de zi este sllpus la vot qi aprobat cu ll voturi <pentru>.
3) Ordinea de zi este urmdtoarea:
a) proiect de hot[rdre privind numirea Preqedintelui de qedin{[ pentru luna n'rartie 2022
(comisia nr.4);
b) proiect de hotdr6re privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local
al oraqului Vdlenii de Munte care vor lace parte din Comisia de evalltare a perfolman{elor
prol'esionale inc'lividuale ale secretarului ger-reral al oraqului Valenii de Munte (comisia nr.3 Ei
comisia nr.4);
c) proiect de hotdrAre privind actualizarea cuantumului chiriei locuir"rlelor pentru tineri,
destinate inchirierii, realizate de Agenlia Na{ionald pentru Locuin}e. in oraqul Vdlenii de Munte,
b-dul. Nicolae Iorga, nr.158-160, bloc Fl (cornisia nr.1);
d) proiectde hotdrdre privind aprobarea cuantumului chiriei recalculate pentru locuinlele
petrtru tineri, destinate inchirierii. realizate de Agentia Na{ionalS pentru Locuin}e, situate in
ora;ul Valenii de Munte, b-dul. Nicolae Iorga, nr.83A, blocurile AC1 Ei AC2, respectiv str.
Ilarbr"r $telinescu Delavrancea, nr.1, blocr.rrile B20 qi 821 (comisia nr.1);
e) proiect de hotdrdre privind aprobarea preludrii unui teren in suprafald de 20 mp,
iclentificat cu t.u.trnf,rul cadastral 26526, CF 26526, in domeniul privat al ora;ului Valenii de
Munte, ca urmare a renttnldrii la dreptul de proprietate asupra acestuia de cdtre Tdnase Mihail qi
Tdnase Melanie Sarah (comisia nr.2 Ei cornisia nr.4);
f) intreblri, rispunsuri, interpeldri, diverse.
4) Primul proiect de

hotlr6re

se referfl la numirea Preqedintelui de qedin(I pentru luna

martie2022
Inspector Arhivd qi Registratur6 $tefan Oana prezintd raportul intocmit de cdtre Biroul
administralie publicd local6.

Consilier local Olelea Bogdan-Andrei prezintd raportul comisiei pentru probleme juridice Ei
de disciplind, munc[ qi proteclie social[.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adinaprezintdaviz:ul sdu pentru legalitate, ce este
lavorabil.
Disculii nu sunt.
Proiectul este supus la vot qi aprobat cr.r 17 voturi <pentru>, adoptfrndu-se hotlrffrea
nr.2412022.

5) Al doilea proiect de hotlrfire se referi la desemnarea consilierilor locali din cadrul
Consiliului Local al oraqului Vllenii de Munte care vor face parte din Comisia de evaluare
a performan{elor profesionale individuale ale secretarului general al ora;ului Vilenii de
Munte
Secretarul general Onoiu Elena-Adinaprezintdraportul intocmit de Oficiul Resurse Umane.
Viceprimar Maleg Liliana prezintd rapofiul comisiei pentru activitdli social-culturale, culte,
inv[ldmdnt, s[n[tate qi familie, proteclie copii, tineret Ei sport.
Cor-rsilier local Olelea Bogdan-Andrei prezint[ raportul comisiei pentru probleme juridice Ei
cle disciplin6, munc[ qi proteclie socialS.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintd. aviztl sdu pentru legalitate, ce este
favorabil.
Disculii:
Consilier local Costache Irinel-Augustin: noi suntem impotrivd deoarece consider[m cb din
comisie ar fi putut face parte Ei orice alt consilier local in afar[ de PSD.
Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 14 voturi <pentru> gi 3 voturi <impotrivS, (dl.
Costache Irinel-Augustin, dl. Pantelimon Gabriel-Irinel, dl. Rotaru Daniel), adoptfindu-se
Ir oti rff rea nr.25 /2022.
6) Al treilea proiect de hotirf,re se refer[ la actualizarea cuantumului chiriei locuin(elor
pentru tineri, destin:rte inchirierii, realizate de Agen{ia Na(ionali pentru Locuin(e, in
oraqul Vilenii de Munte, b-dul. Nicolae Iorga, nr.158-160, bloc Fl
$ef serviciu Nilu Elena prezintd. raportul intocmit de cdtre serviciul buget-finan1e, impozite qi
taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezintd raporlul comisiei econotnico-financiare

qi

agricultur[.
Secretarul general al ora;ului Onoiu Elena-Adinaprezintdavizttl sdu pentru legalitate, ce este

favorabil.
Disculii nu sunt.
Proiectul este supus
nr.2612022.

la vot qi

aprobat

cu 17 voturi <pentru>, adoptffndu-se hotlrflrea

7) AI patrulca proiect de hotlrffre se referi la aprobarea cuantumului chiriei

recalculate pentru locuin{ele pentru tineri, destinate inchirierii, realizate de Agentia
Na{ionali pentru Locuinfe, situate in ora;ul Vllenii de Munte, b-dul. Nicolae Iorga, nr.83A,
blocurile ACI ;i AC2, respectiv str. Barbu $tefinescu Delavrancea, nr.l, blocurile B20 qi

Bzt

$ef serviciu Nilu Elena prezintd raportul intocmit de cdtre serviciul buget-finan1e, impozite Ei
taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezintl. raportul comisiei economico-financiare qi
agricultu16.
Secretarul general al oraEului Onoiu Elena-Adinaprezintd,avizul sdu pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discu{ii nu sunt.
aprobat cu 17 voturi <pentru>>, adopt6ndu-se hotfirArea
Proiectul este supus la
nr.2712022.

vot;i

8) Al cincilea proiect de hot[rire se referl aprobarea preluirii unui teren in suprafati
de 20 mp, identificat cu numirul cadastral 26526, CF 26526,, in domeniul privat al ora;ului
Vllenii de Munte, ca urmare a renun{5rii la dreptul de proprietate asupra acestuia de citre
Tinase Mihail qi Tfin:rse Melanie Sarah
$ef birou urbanisrn Chiroiu Nicolae prezintd raportul intocmit de c[tre serviciul r.rrbanism Ei
compartilnentul cadastru Ei agricultur[.
Consilier local Pavel Cristina prezintd raportul cornisiei pentru amenaiarea teritoriului si
urbanisrn, proteclia mediului qi turism.
Consilier local Olelea Bogdan-Andrei prezintd rapoftul cornisiei pentru probleme juridice ;i
de disciplind, muncd Ei protecfie sociald.
Secretarul general al oragului Onoiu Elena-Adina prezintd, aviz:ul sdu pentru legalitate, ce este
favorabil.
Disculii nu sunt.
Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 17 voturi (pentru)), adoptf,ndu-se hotirArea
nr.2812022.
9) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat < tntreblri, rlspunsuri, interpellri,
diverse >>.
Disculiile au loc astfel:
Secretarul general Onoiu Elena-Adina prezintd, informarea nr.4152118.02.2022 privind
incheierea unui parteneriat cu ROCCAS II Sud-Muntenia privind screeningul de cancer
colorectal. proiectul avand in vedere furnizarea serviciilor de sanatate prin programe regionale de
preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament al leziunilor precanceroase colorectale,
intreband ulterior daca sunt de acord cu incheierea acestuia.
'fo{i consilierii locali sunt de acord.
Apoi viceprimarul orasului Mareq Liliana prezintd adresa adresa societatii Hidro Prahova SA
nr',195/1 09117 .02.2022, inregistrata la institutia noastra sub nr.4263121.02.2022 privind
modiflcarea tarifelor la apd gi canalizare si adresa ADI "Parteneriatul pentru Managetnentul
DeEeurilor-Prahova" nr.686/03.02.2022 referitoae la modificarea Statutului Asocia{iei.
Sef birou Chiroiu Nicolae prezintd adresa societatatii General Meel Electric SRL nr.
4218118.02.2022 privind construirea unei centrale electrice fotovoltaice care sa functioneze tn
sistern de autoconsunt.
Primar Florin Constantin: dacd sunteli de acord, am avea nevoie de un aviz de principiu
pentru a putea prinde in rectillcalea bugetar6.
foli consilierii locali sunt de acord.
Primar Florin Constantin: Ministerul Dezvoltdrii a publicat lista cu creqele fiind inclusa si
propllnerea noastra. Noi facem parte din categoria creqelor mali.
ht rectiflcarea de buget o sa fie inclusa si cheltuiela cu decontarea navetei cadrelor didactice
ale trnitatilor de invatamant de pe raza orasului Valenii de Munte.
Alte discu{ii nu mai sunt.
Drept pentru care s-a incheiat prezentnl proces-verbal de qedinfd, la care se anexeazd toate
rnaterialele discutate, ce fac parte integrant[ din dosarul special al acestei Eedinle ordinare a
Consiliului Local al orasului Vdlenii de Munte.
$edirila s-a termina t la ora 0927 .
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