CONSILIUL LOCAL
AL ORA$ULUI
VALENII DE MLI\ITE

PROCES _ VERBAL

ircheiat astdzi 25.03.2022, la sediul Primdriei ora$ului Velenii de Munte (sala de Fdin!e), cu
ocazia qedinlei ordinarelextraeCina+e r Consiliului Local al oragului Vilenii de Munte.
Sedinla a inceput la ora 090u $i este publicS.
Convocarea sedinfei s-a Idcut prin dispozilia primarului oraqului Vilenii de Munte ff. 190
din l8 martie 2022.

Iniliatorul proiectului ordinii de

zi

este primarul oraqului Vdlenii de Munte

-

Florin

Collstantin.
Secretarul general al oragului Vilenii de Munte, Onoiu Elena-Adina, face prezelta
consilierilor locali, constatdnd ci sunt prezenli consilierii locali: Andreescu Dumitu, Cdlinoiu
Dragot, Costache nel-Augustin, Florea Gheorghe-Cabriel, Cdjman Doru, Manta Ad an,
Mareq Liliana, Moldoveanu Iuliana, Oprea Constantin, Oprea Daniel, Ofelea Bogdan-An&ei,
Pantelimon Gabriel-lrinel, Pavel Cristina, Piscan Ion-Daniel, Pugcasu Gheorghe-Adrian, Rotaru
Daniel ti Tabtua Marius-Lucian.
$edinla este legal constituiti,
2) Pre$edintele de |edin{a Rotaru Daniel supune la vot deschis procesul-verbal incheiat cu
ocuia $edinlei extaordinare a Consiliului Local al oraqului Vilenii de Munte din data de 16
martie 2022, intreband dacA sunt modificiri/completiri de 1}cut.
Procesul verbal de qedinla este supus la vot li aprobat cu 17 voturi (pentu)).
Pre$edintele de $edin!5 supune la vot deschis proiectul ordinii de zi.
Proiectul ordinii de zi este supus la vot $i aprobat cu 17 votu ( pentru )).
Preledinte de $edinld Rotaru Daniel: se doreste suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de
hourare privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrdrile tehnico-edilitare qi
sistematizare vefticala ale obiectivului de investifii: "Construclia de locuinle pentru tineri
destinate inchirie i, speciali$ti din senatate, P+2E+M, 12 u.1.", b-dul Nicolae lorga, nr. 158-160.
Presedinte de sedinta Rotaru Daniel ; supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Aceasta este
aprcbatA cu 17 votu (pentru), toti consilierii locali prezenli la qedinli fiind de acord si fie
introdusd ca prim punct al ordinii de zi.
3) Ordinea de zi este urmitoarea:
a) proiect de hotarare privind reaprobarea indicato lor tehnico-economici pentru lucrdrile
tehnico-edilitare ii sistematizare verticali ale obiectivului de investilii: "Construclia de locuinfe
pertlu tire destinate inchirierii, specialigti din s6l1atate, P+2E+M, 12 u.1.", b-dul Nicolae lorga,
nr. 158-160
b) proiect de hottuare privind numirea Pre$edintelui de gedinF pentru luna aprilie 2022
(comisia nr.4);
b) proiect de hotarare pentru modificarea holi$Atii rtt.3128.01.2022 privind reorganizarea
aparatului de specialitate al primarului ora$ului Vdlenii de Munte $i aprobarea organigramei ;i a
statului de functii pentu aparatul de specialitate al primarului $i pentu celelalte servicii publice
Ei institulii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al oraqului Vilenii de
Munte (comisia ff.4):
c) proiect de hotir6re privind acordarea unui mandat special viceprimarului oraqului
Vilenii de Munte, MARE$ LILIANA, sA voteze in Adunarea GeneralA a Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitara "Pafiene atul pentru Managementul Deqeurilor Prahova"
modificarea Statutului Asocialiei actualizat (comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3 qi comisia
nr.4);

l)

I

d) proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinlele pentru
tineri, destinate inchirierii, realizate de Agenlia Nationala pentru Locuinfe, repartizate in omgul
Vdlenii de Munte, conform HCL nr. 29107.03.2022 (comisia nr.1);
e) proiect de hotidre privind aprobarea planului de ordine qi siguranfd publica al Poliliei
Locale a oraqului Vllenii de Munte pe anul 2022 (comisia nr.4);
1) proiect de hotdrare privird aprobarea dezlipirii in doua loturi a imobilului teren, ce
apa(ine dorneniului privat al ora$ului Vilenii de Munte, situat iD strada George Enescu, nr. f.n.,
cu numarul cadastral 21640 (comisia nr.2 Si comisia nr.4);
g) proiect de hottuere privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate in ora$ul Velenii de
Munte, b-dul Nicolae Iorga, nr. l0 (comisia nr.2 qi comisia nr.4);
h) proiect de hotArare privind aprobarea v6nzirii unui teren, ce apa4ine domeniului privat
al oraqului Vllenii de Munte, cu numdrul cadastral25992, CF 25992 situat in oraqul Vilenii de
Munte, strada Zorelelor, ff. f.n. (comisia nr.1 qi comisia nr.2);
i) proiect de hotArare privind aprobarea v6nzirii unui teren, ce aparline domeniului privat
al oraEului Vdlenii de Munte, cu numdrul cadastral 26405, CF 26405 situat in oraqul Vdlenii de
Munte. fundAtura Alexan&u Vlahuld, nr. f,n. (comisia nr.l qi comisia nr.2);
j) proiect de hottu&e privind darea irt administrare a bunurilor imobile ce aparfin
domeniului public al oraqului Vllenii de Murte cAtre Clubul Sportiv Ordqenesc "Teleajenul"
Vdlenii de Munte (comisia nr.3);
k) proiect de hoterere privind darea in folosinli gratuiti a echipamentelor medicale
achizilionate de oraqul Vilenii de Munte prin proiectul "Dotarea ambulatoriului de specialitate
din Vdle i de Munte in vederea cre$te i accesibilitdtii serviciilor de sdnAtate pentru populafie",
POR 2014-2020, cod SMIS 124277, catre Spitalul Oriqenesc Vilenii de Munte (comisia m.l,
comisia nr,2, comisia nr.3 qi comisia nr.4);
l) proiect de hotdrdre privind aprobarea tarifelor pentru inchirierea spaliilor din cadn
Centrului Cultural "Nicolae Iorga" oraful Vilenii de Munte (comisia nr.1);
m) proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri
cheltuieli al
S."PRAHOVA INDUSTRIAL PARC" S.A. pe anul 2022 (comisia nr.l);
n) proiect de hotdrare privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al Spitalului
Oraqenesc Valenii de Munte pe anul 2022 qi estimiri pe anii 2023-2025 (comisia nr.1);
o) proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venitud $i cheltuieli al orafului
Vdlenii de Munte pe anul 2022 qi estimiri pe anii 2023-2025 (comisia nr.1);
p) intrebdri, raspullsuri, interpeliri, diverse.

li

4) Primul proiect de hottrrAre se referi la reaprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru lucririle tehnico-edilitare li sistematizare verticaltr ale obiectivului de investitii:
"Constructia de locuin(e pentru tineri destinate inchirierii, specialilti din sintrtate,
P+2EfM, 12 u.1.", b-dul Nicolae Iorga, nr. 158-160,
$efbirou urbanism Chiroiu Nicolae prezinti raportul intocmit de citre serviciul urbanism.
Consilier local Pavel Cdstina prezinttr raportul comisiei pentru amenajarea terito ului li
urbanism, protectia mediului $i tu sm.
Secretarul general al oragului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul seu pentru legalitate, ce este
favorabil.
Disculii:
Prinar Florin Constantin: pentru celelalte 2 blocuri le-am actualizat?
Chiroiu Nicolae: nu ne-au solicitatPrimar Floritl Constantin: si le solicitdm noi,
Alte disculii nu sunt.
Proiectul este supus la vot qi aprcbat cu l7 voturi (pentru)), adoptendu-se hottrrarea
nr.3412022.

5) Al doilea proiect de hotirere se referi la numirea Preqedintelui de $edinti pentru
luna aprilie 2022
Inspector Arhivi $i Registatue $tefan Oana prezinta raportul intocmit de cAtre Biroul
administralie publica local[.

Consilier local Olelea Bogdan-Andrei prezintd mportul comisiei pentru probleme juridice qi
de disciplind, muncb qi proteclie sociali.
Secretarul general al oraplui Onoiu Elena-Adina prezinte avizul sdu pentru legalitate, ce este
favorabil.
Disculii nu sunt.
Proiectul este supus la vot ti aprobat cu 17 voturi (pe[tru)), adoptendu-se hotirerea
w,3512022,

5) Al treilea proiect de hotirere se referi la modilicarea hotirerii w.3128,01.2022
privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului oraqului Vtrlenii de Munte qi
aprobarea organigramei fi a statului de functii pentru aparatul de specialitate al
primarului $i pentru celelalte senicii publice li institu(ii publice de inter€s local aflate in
subordi[ea Consiliului Local al oralului Vilenii de Munte
Secretarul general Onoiu Elena-Adina prezinta raportul intocmit de Oficiul Resuse Umane.
Consilier local Otelea Bogdan-Andrei prezinti raportul comisiei pentru probleme juridice qi
de disciplild, munci qi protecfie socialA.
Secretarul geneml al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul siu pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discufii nu sunt.
Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 17 voturi (pentru), adoptendu-se hotirarea
w.3612022.

6) Al patrulea proiect de hotlrire se referi la acordarea unui mandat special
viceprimarului ora{ului Vilenii de Munte, MARE$ LILIANA, si voteze in Adunarea
Generali a Asociatiei dc Dezvoltare Intercomunitari "Parteneriatul pentru Managementul
Deqeurilor - Prahova" modilicarea Statutului Asociatiei actualizat
Viceprimar Mareq Liliana prezinta rapodul compartimentului juridic.
Consilier local Oprea Constantin prezinte rapofiul comisiei economico-financiare gi
agriculturd.

Consilier local Pavel Cristina prezinttr raportul comisiei pentru ame[ajarea teritoriului gi
Llrbanism, proteclia mediului $i tu sm.
Viceprimar Mare$ Liliana prezinta raportul comisiei pentru activit[li social-culturale, culte,
invatdmint. sanatate ti lamilie. proteclie copii. tineret $i spon.
Consilier local Olelea Bogdan-Andrei prezinti raportul comisiei pentru probleme juridice qi
de disciplini, munci qi proteclie sociali.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezinti avizul sdu pentru legalitate, ce este
favorabil,
Discutii lru sunt.
Proiectul este supus la vot !i aprobat cu 17 voturi <pentrur, adoptandu-se hotirerea
Iir.3712022.

7) Al cincilea proiect de hotirere se referi la stabilirea cuantumului chiriei pentru
locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, realizate de Agen{ia Nationah pentru
Locuinte, repartizate in oralul Vilenii de Munte, conform HCL n.29107.03.2022.
$ef birou I.T.L. Moraru Maria-Ancula prezintd raportul intocmit de cAtre serviciul bugetfinan1e, impozite qi taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezinta rapo(ul comisiei economico-financiare

gi

agricultur5.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul siu pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discuiii nu sunt.
Proiectul este supus la vot $i aprobat cu 17 voturi (pentru)), adopt6ndu-se hotlrdrea
nt.3812022.

8) Al $aselea proiect de hotirere se referi la aprobarea planului de ordine $i siguranfi
publici al Politiei Locale a oralului Vtrlenii de Munte pe anul 2022
lnspector Tanase Gheorghe prezintA raportul intocmit de cete Polilia Locala,
Consilier local Otelea Bogdan-Andrei prezint[ rapofiul comisiei pentru probleme juridice qi
de disciplini, munci qi protecfie socialA.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezinte avizul sdu pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discu{ii nu sunt,
Proiectul este supus la vot $i aprobat cu 17 votu (pentruD, adoptandu-se hotirerea
nr.3912022,

9) Al taptelea proiect dc hotirare se referi la aprobarea dezlipirii in doua loturi a
imobilului - teren, ce aparfine domeniului privat al oraqului Vilenii de Munte, situat in
strada George Dnescu, nr. f.n,, cu numirul cadastral21640
$ef birou urbanism Chiroiu Nicolae prezinti raportul intocmit de catre serviciul urbanism qi
compar(inlentul cadastru qi agriculturd.
Consilier local Pavel Cristina prezintd raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului 9i
urbanism, proteclia mediului li turism.
Consilier local Olelea Bogdan-Andrei prezintd rapoftul comisiei penhu probleme juridice qi
de disciplini, muncd qi protectie sociale.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezinti avizul sdu pentru legalitate, ce este
favorabil.
Disculii nu sunt.
Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 17 voturi (pentru), adoptindu-se hotlrarea
nr.4012022,
10) Al optulea proiect de hotirare se referi la aprobarea alipirii unor terenuri, situate
in oraqul Vilenii de Munte, b-dul Nicolae Iorga, nr. 10
$ef birou urbanism Chiroiu Nicolae prezintd rapo(ul intocmit de citre serviciul urbanism qi

companimentul cadastru li agricullura.
Consilier local Pavel Cdstina prezintd Bportul comisiei pentru amenajdea teritoriului qi
urbarism, protectria mediului qi turism.
Consilier local Olelea Bogdan-Andrei prezinti raportul comisiei pentru probleme juridice 9i
de disciplind, mmcd qi protectie sociali.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul sdu pentu legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot qi aprobat cu l7 voturi (pentru)), adoptindu-se hotirerea
lrr.41D022.

11) Al nouilea proiect de hotirAre se referi la aprobarea venztrrii unui teren, ce
apar{ine domeniului privat al oralului Vdlenii de Munte' cu numirul cadastral 25992, CF
25992 situat in ora$ul Vdlenii de Munte, strada Zorelelor, nr. f.n.
$efserviciu Nilu Elena prezinta raportul intocmit de catre serviciul buget-finanle, impozite $i
taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezinti raportul comisiei economico-financiare

qi

ag cultura.
Consilier local Pavel Cristina prezintd mportul comisiei pentru amenajarea teritoriului 9i
urbanism, proteclia mediului $i turism.
Secretarul general al oragului onoiu Elena-Adina prezintd avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 17 voturi (pentruD, adoptendu-se hotirarea
nt.4212022.

12) AI zecelea proiect de hotirere se refertr la aprobarea venzirii unui teren, ce
apartine domeniului privat al ora$ului Vilenii de Munte, cu numirul cadastral 26405, CF
26405 situat in ora$ul Vrlenii de Munte, funditura Alexandru Vlahu(i, nr. f.n.
$efserviciu Nilu Elena prezintA raportul intocmit de c6tle seNiciul buget-finante, impozite qi
taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prczintA raportul comisiei economico-financiare

ag culture.

!i

Consilier local Pavel Cristina prezinti raportul comisiei pentru amenajzrea teritoriului gi
urbanism, proteclia mediului Si turism.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezinti avizul seu penhu legalitate, ce este
favorabil.
Disculii nu sunt.
Proiectul este supus Ia vot qi aprobat cu 17 voturi (pentru)), adoptAndu-se hotirarea
Iir,4312022,
13) Al unsprezecelea proiect de hotirere se referi la darea in administrare a bunurilor
imobile ce aparlin domeniului public al oragului Vtrlenii de Munte ctrtre Clubul Sportiv
Origenesc "Teleajenul" Vilenii de Munte
$efserviciu Nitu Elena prezintd raportul intocmit de catre serviciul buget-firanIe, impozite qi

iaxe localeViceprimar Mareq Liliana prezinti raportul comisiei pentru activitii social-culturale, culte,
irvdldmant, sanrtate $i familie, proteclie copii, tineret gi sport.
Secretarul general al orafului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul seu pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discufii:
Consilier local Costache lrinel-Augustin: cand se va organiza concursul pentru preledinte Ia
clubul Sportiv?
Secretar general Onoiu Elena-Adina: se va initia proiect de hotarare proiect de hotixare
pentru actualizarea statutului Clubului Sportiv, apoi se va demara procedura de organizare a
concursului.
Alte disculii nu sunt.
Proiectul este supus la vot
aprobat cu 17 voturi (pentrur, adoptendu-se hottrrerea

nr.44D022.

fi

14) Al doisprezecelea proiect de hotirere se referi la darea in folosinfi gratuiti a
€chipamentelor medicale achizitionate de oraiul Vilenii de Munte prin proiectul "Dotarea
ambulatoriului de specialitate din Vllenii de Munte in vederea cre$terii accesibilitifii
serviciilor de sinitate pentru popula{ie", POR 2014-2020, cod SMIS 124277, cntre Spitalul
Ortrsenesc Vtrlenii de Munte
$ef birou l.T.L. Moraru Mada-Ancufa prezintA rapoflul intocmit de c6tre serviciul bugetfinanfe, impozite li taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezintd rapofiul comisiei economico-financiare gi
agriculturd.

Consilier local Pavel Cristim prezintd raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului qi
urbadsm, protec[ia mediului li turism.
Viceprimar Mareg Liliana plezintd rapofiul comisiei pentru activitdfi social-culturale, culte,
invefdment, sdnetate $i familie, proteclie copii, tineret fi spot.
Consilier local Otelea Bogdan-Andrei prezintd raportul comisiei pentru probleme juridice qi
de disciplini, munci qi proteclie socialA.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezinti avizul seu pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutrii nu su[t.
Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 17 voturi (pentru), adoptendu-se hottrrerea
N.4512022.

15) Al treisprezecelea proiect de hotirire se referi la privind aprobarea tarifelor
pentru inchirierea spatiilor din cadrul Centrului Cultural "Nicolae lorga" oragul Vilenii de
Munte
$ef serwicir-r Nitu Elena prezintA rapofiul intocmit de citre servicit buget-finanle, impozite $i
taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prczinta raportul comisiei economico-financiare

qi

agricultud.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezinta avizul sdu pentru legalitate, ce este

favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus
nr.4612022.

la vot gi aprobat cu 17 voturi (pentru), adoptendu-se hot{rerea

l6) Al patrusprczecelea proiect de hotirere se referi la aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli at S."PRAHOVA INDUSTRIAL PARC" S.A. pe anul2022
$efserviciu Nilu Elena prezinta rapofiul irtocmit de cdhe serviciul buget-finanfe, impozite qi
ta\e locale.
Consilier local Oprea Constantin prezintA raportul comisiei economico-financiare qi
agriculturd.
Secretarul general al oratului Onoiu Elena-Adina prezi[ta avizul sau pentru legalitate, ce este
lavorabil.
Discutii nu sunt.
Ploiectul este supus la vot qi aprobat cu 17 votud (pentrur, adoptAndu-se hotirarea
nr.4712022,

Al cincisprezecelea proiect de hottrrare se refertr privind rectificarea bugetului
verituri $i cheltuieli al Spitalului Ori$enesc Vilenii de Munte pe anul 2022 ti estimiri
17)

de
pe

2023-2025
$ef seNiciu Nilu Elena prezinti rapofiul intocmit de cdtre serviciul buget-finanle, impozite $i
taxe locale.

^nii

Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare

qi

agricultua.
Secretarul general al ora$ului Onoiu Elena-Adina prezinti avizul sau pentm legalitate, ce este
favorabil.
Disculii nu sunt.
Prciectul este supus la vot $i aprobat cu 17 voturi (pentru), adoptandu-se hotirerea
nr.4812022.

18) Al qaisprezecelea proiect de hottrrere se referi privind rectificarea bugetului de
venituri fi cheltuieli al oraqului Vilenii de Munte pe anul2022 li estimlri pe anii 2023-2025
Sef seNiciu Nitu Elena prezinte raportul intocmit de catre serviciul buget-finante, impozite Si
taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezinti rapotul comisiei economico-financiare

qi

agricultura.
Secretarul general al orafului Onoiu Elena-Adila prezinti avizul sdu penhu legalitate, ce este
favorabil.
Discufii nu sunt.
aprobat cu 17 voturi (pentru)), adoptandu-se hotirarea
Proiectul este supus la vot
Il.r.4912022,

fi

l9) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat ( intrebiri, rispunsuri, interpeliri,
diverse ft.

Disculiile au loc astfel:
Consilier local Costache I nel-Augustin: sunteti de acord sa dam in folosintd gratuittr un
teren de sport din oraq oamenilor? Aq propune pe cel din spatele magazinului chinezesc.

Primar Florin Constantini acela e al scolii,
Consilier local Costache Irinel-Augustin: nu putem creea aceasti facilitate?
Primar Florin Constantin: trebuie sd avem ni$te criterii. Pentru a da cu gratuitate trebuie se ai
ni$te venitud ninime,
Consilier local Costache lrinel-Augustin: gratuitatea sd o oferim copiilor, tinerilor.
P mar Florin Constantin: asta e altceva, dar venili cu crite i qi Ie discutam.
Consilier local Costache nel-Augustin: avand in vedere cA spre deosebire de alti poliri$ti
locali din alte localitali care au salarii mai mari decat cei din Vdlenii de Munte, am dori se-i
motivbm mai mult.
Primar Flori[ Constantin: salarizarea se face in funclie de studii.
modificlm salariile
Consilier local Costache Irinel-Augustin: nu ne permite legea
poliliqtilor locali?
Primar Florin Constantin: ca sA mareqti un salariu trebuie se existe o motivare, un context.
Consilier local Costache Irinel-Augustin: de ce nu exista poliliqti locali la schimbul 3?
Primar Florin Constantin: Sunt numai 8 poliri$ti locali qi nusult suficienti. Facand orele de
noapte $i week-end-uri1e, nu se acopereau pentru lihere.
Viceprimar Mareq Liliana prezintd adresa de la S.C.Hidro Prahova S.A. de majorare a
capitalului social.
Consilier local Manta A&ian: vis-a-vis de polifia Locala, mie imi place ce se intampla in
piala. Sunt strdzi cu trotuar ingust pe care se parcheazi.
Primar Flo n Constantin: trebuie se luam o decizie apropo de ma$inile parcate la poartA. Nu
mi se pare nonnal. Mi se pare corect si-i dai o derogare si parcheze ma$ina la poata in
conjunctura in care nu are posibilitatea sa parcheze mafina in cufie.
O sa mai avefi tarifele de Ia Sala de Sport. Mi se pare corect sa avem un tarif pand la 4
persoane Ei apoi de la 4 peNoane in sus sI mai adaug[m un indice. Diminea]a sA avem un tadf

I

si

mai mic fafd de dupa-amiazA.
Consilier local Tabbrtr Marius-Lucian: weau sA vI inteb daci nu este eficient sd montdm
panouri solare pe Sala de Sport?
Primar florin Constantin: v-am informat intr-o sedinta anetrioara referitor la conshuirea unei
centrale fotovoltaice care sa functioleze in sistem de autoconsum.. Eu am spus in prima fazi
pentru iluminatul public. Toate studiile care s-au fdcut privind panourile fotovoltaice, spun ca
investi(iile se al]irortizeazh in maxim 2 ani jumitate. Astdzi nu exista cdte UAT-uri surse de
finantare pentru parc de panouri fotovoltaice.
Alte disculii nu mai su[t.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal de ledinfe, la care se anexeaze toate
mate alele discutate, ce fac pade integranta din dosarul special al acestei Fdinle ordinare a
Consiliului Local aJ ora5ului Vdleniide \4unte.
$edinta s-a terminat la ora 09)6.

INTE DE
Rotaru

t4]
sSECRE'IAR GENERAL,
Onoiu Elena-Alina

