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PROCES - VERBAL

incheiat astdzi27.O8.202l,lasediul Primiriei oraqului Vdlenii de Munte, cu ocaziaqedintei
ordinare/aConsiliuluiLocala1oraquluiV61eniideMunte.

$edinta a inceput la ora 0900 qi este public[.
Convocarea sedinfei s-a fbcut prin dispozilia primarului oraqului Vdlenii de Munte nr. 357

din20 august 2021

Inifiatorul proiectului ordinii de zi este primarul oraqului V6lenii de Munte Florin
Constantin.

1) Secretarul general al oraqului V[lenii de Munte, Onoiu Elena-Adina, face prezenla

consilierilor locali, constatdnd cE sunt prezenfi consilierii locali: Andreescu Dumitru, Cdlinoiu
Dragoq, Costache Irinel-Augustin, Florea Gheorghe-Gabriel, Gdjman Doru, Manta Adrian,
Mareq Liliana, Moldoveanu Iuliana, Oprea Constantin, Oprea Daniel, Pavel Cristina, Piscan Ion-
Daniel, Puqcaqu Gheorghe-Adrian, Rotaru Daniel qi TabIrI Marius-Lucian.

La sedinta lipseste motivat sonsilierul local Andreescu Dumitru si consilierul local
Diaconescu Dan

$edin{a este legal constituitd.

2) Preqedintele de qedinfI Oprea Constantin supune la vot deschis procesul-verbal incheiat cu

ocazia qedinlei ordinare a Consiliului Local al oraqului V[lenii de Munte din data de 30 iulie
2021, intrebdnd dac6 sunt modificdri/completlri de fbcut.

Procesul verbal de Eedin[6 este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi <pentru>.

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

Proiectul ordinii dezi este supus lavot qi aprobat cu 15 voturi < pentru >.

Preqedinte de qedinfd Oprea Constantin: se doreqte suplimentareaordinii dezi cu proiectul de

hotlrdre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotlrdrea nr. 77126 iunie 2020 privind aprobarea

organigramei, numirului de personal qi a statului de funcfii pentru aparatul de specialitate al

primarului qi pentru celelalte servicii publice qi institulii publice de interes local aflate in
subordinea Consiliului Local al oraEului Vllenii de Munte, cu modificdrile qi complet[rile
ulterioare".

Apoi, suplimentarea ordinii de zi este supus6 la vot si aprobat[ cu 15 voturi <pentru>, to{i
consilierii locali prezenti la qedintd fiind de acord sd fie introdusl ca ultim punct al ordinii de zi.

3) Ordinea de zi este urm[toarea:

a) proiect de hotdrdre privind numirea Preqedintelui de qedin!6 pentru luna septembrie 2021
(comisia tr.4);

b) proiect de hotErdre privind constatarca incetlrii de drept a unui mandat de consilier local qi

vacantarea locului de consilier local (comisia tr.1, comisia tr.2, comisia nr.3 qi comisia m.4);
c) proiect de hotlrdre privind acordarea unor premii familiilor cu domiciliul in oraEul Vdlenii

de Munte care aniverse azd 40 de ani de c[sfttorie neintreruptd in anul 2021 (comisia nr.l qi

comisia nr.4);

d) proiect de hot6rdre acordarea pentru anul qcolar 2021-2022 a pachetului de rechizite

Ecolare "Primul Ghiozdan" (comisia nr.1 qi comisia m.3);
e) proiect de hotlr6re privind aprobarea organigramei, statului de funclii qi normativului de

personal ale Spitalului ordgenesc Vdlenii de Munte (comisia nr.4);
f) proiect de hotErdre privind aprobarea prelulrii unui teren in suprafa[d de 225 ffip, cu

destinafia drum de acces, identificat cu numdrul cadastral26378, CF 26378, in domeniul privat al

oraqului Vllenii de Munte, ca urrnare a renunflrii la dreptul de proprietate asupra acestuia de

c[tre Birziloiu Gelu-Mugurel, Birziloiu Maria-Roxana, Criqmaru Vasilic6-D6nu] qi CriEmaru
Aurelia (comisia nr.2 qi comisia tr.4);

g) proiect de hotlrdre privind neexercitarea dreptului de preemp{iune al oraEului Vdlenii de

Munte asupra cumpdr6rii terenului in suprafafl de 4350 mp, categoria de folosin![ livad[, situat



in extravilanul oraqului Vdlenii de Munte,tarla4, parcela94ll0, identificat cu nr. cadastral 25747
(comisia tr.1, comisia nr.2 qi comisia m.4);

h) proiect de hot[r6re privind atribuirea unor autorizafii taxi transportatorilor autorizafi
(comisia nr.l qi comisia tr.4);

i) proiect de hotlrdre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hot[rdrea nr. 77126 iunie 2020
privind aprobarea organigramei, numlrului de personal qi a statului de functii pentru aparatul de

specialitate al primarului qi pentru celelalte servicii publice gi institufii publice de interes local
aflate in subordinea Consiliului Local al oraqului V6lenii de Munte, cu modific6rile qi

complet6rile ulterioare (comisia m.4);
j) intrebdri, rlspunsuri, interpel5ri, diverse.

4) Primul proiect de hotlrffre se referl la numirea Pregedintelui de qedinfl pentru luna
septembrie 2021.

Inspector Arhiv[ qi Registratur6 $tefan Oana prezint6 raportul intocmit de c6tre Serviciul

administrafie public[ local6.

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

de disciplin[, munc6 qi protecfie social6.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul s6u pentru legalitate, ce este

favorabil.

Discufii nu sunt.

Proiectul este supus la . vot qi aprobat cu 15 voturi << pentru >>, adoptflndu-se hotlrffrea
nr.I04l202l.

5) Al doilea proiect de hotflrire se referl la constatarea incetIrii de drept a unui
mandat de consilier local qi vacantarea locului de consilier local

Inspector Arhivd qi RegistraturS $tefan Oana prezintl raportul intocmit de c6tre

Compartimentul Juridic.

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

agricultur6.

Consilier local Pavel Cristina prezintd raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului qi

urbanism, protectia mediului qi turism.

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

inv[[[mdnt, sdn6tate qi familie, protec(ie copii, tineret gi sport.

Consilier local O{elea Bogdan-Andrei prezintd raportul comisiei pentru probleme juridice qi

de disciplin[, munc6 qi protecfie socialS.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintd avizvl s6u pentru legalitate, ce este

favorabil.

Discufii nu sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi < pentru >, adoptflndu-se hotilrflrea
nr.105/2021.

6) AI treilea proiect de hotlrflre se refertr la acordarea unor premii familiilor cu

domiciliul in oraqul Vllenii de Munte care aniverseazil 40 de ani de cisitorie neintrerupti
in anul 2021.

Director executiv DAS S6vulescu Marianaprezintl raportul intocmit.

Consilier local Oprea Constantin prezint6 raportul comisiei economico-financiare qi

agriculturd.

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

de disciplinI, munc[ Ei protecfie social6.

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

favorabil.

Discufii nu sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi < pentru >>, adoptflndu-se hotlrArea
nr.L06l202l.



7) Al patrulea proiect de hotlrlre se referi h acordarea pentru anul qcolar 20212022 t
pachetului de rechizite qcolare 'iPrimul GhiozdanD

Director executiV DAS Sdvulescu Mariana prezintd raportul intocmit.
Consilier local Oprea Constantin prezinttr raportul comisiei economico-frnanciare gi

agriculture.

Viceprimar Mareg Liliana prezintl raporful comisiei pentru activit6li social-culturale, culte,

invtrt[mint, s[n6tate li familie, protectie copii, tineret gi sport.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezint6 avizul sdu pentnr legalitate, ce este

favorabil.
Discufii nu sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi ( pentu ), adoptindu-se 'hotlrirea
nr.l07l202l.

8) Al cincilea proiect de hottrrtre se refertr la aprobarea orgatrigramei, statului de

func{ii gi normativului do personal ale Spitalului oriqenesc Vtrlenii de Munte
Secretar general Onoiu Elena-Adina prezintl raportul lntocmit de Oficiul Resurse Umane.

Consilier local Olelea Bogdan-Andrei prezintii raportul comisiei pentru probleme juridice gi

de disciplind, munc[ qi protectie social[,
Secritarul g.nerai ai orapt ri Onoiu Elena-Adina prezint[ avizul s6u pentru legalitate, ce este

favorabil,

Discufli nu sunt.

Proiectul este supus la vot gi aprobat cu 15 voturi ( pentru D, adoptfindu-se hotirirea
nr.1082021.

9) Al gaselea proiect de hottrrire se refertr la aprobarea prelulrii unui teren ln suprafaftr

de 225 mp, cu destinafia drum de acces, identificat cu numtrrul cadastral 26378, CF 26378,

in domeniul privat al oraqului Vilenii de Muntg ca unntre a renun{irii la dreptul de

proprietate asupra acestuia de ctrtre Btziloiu Gelu-Mugurel Blziloiu Maria-Roxana,
Crtgmaru Vasilictr-Dlnu{ pi Crlgmaru Aurelia

$ef serviciu Ni[u Elena prezintE raportul intocmit de clte serviciul buget-finante, impozite gi

taxe locale.

Consilier local Pavel Cristina prezintd raporhrl comisiei pentu amenajarea teritoriului gi

urbanism, proteclia mediului gi turism.

Consilier local Olelea Bogdan-Andrei preziut6 raportul comisiei peutu probleme juridice gi

de disciplin5" munc[ gi protecfie social6.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezinti avizul sdu pentu legalitate, ce este

favorabil.

Disculii nu sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi ( penuu D, adopt0ndu-se hotirArea
nr.l09/2021.

10) Al gaptelea proiect de hotirire se referl la neexercitarer dreptului de preempfiune

al oragului Vtrlenli de Munte asupra cumptrrtrrii terenului ln suprafaftr de 4350 mp,

categoria de folosinfl livadi, rituat in extravilanul oragului Vtrlenii de Munte' tarh 4,

parcela 94110, identificrt cu nr. cadastral 25747

Referent Georgescu Comelia prezinttr raportul tntocmit de c6toe Compartimentul Cadastru gi

Agricultur6,

Consilier local Oprea Constantin prezintit raporhrl comisiei economico-firranciare gi

agriculture.

Consilier local Pavel Cristina prezintii raportul comisiei pentu amenajarea teritoriului $i
urbanism, protectia mediului gi turism.

Consilier local Otelea Bogdan-Andrei preznta raportul comisiei pentu probleme juridice 9i
de discipfinn, munci gi protectie social6.

Secretarul general al oragului Onoiu Elena-Adina prezintl avizul stru pentru legalitate, ce este

favorabil.



Discufii nu sunt.

Proiectul este supus la vot Ei aprobat cu 15 voturi < pentru >, adoptindu-se hotlrffrea
nr.1l0l202l.

11) Al optulea proiect de hotlrfire se referii la atribuirea unor autoriza{ii taxi
transportatorilor autorizafi

$ef serviciu Cheqca Constantin prezint[ raportul intocmit de c[tre serviciul transport qi

intre{inere str6zi.

Consilier local Oprea Constantin prezinti raportul comisiei economico-financiare qi

agriculturI.

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

de disciplind, muncd Ei protec{ie social[.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul s[u pentru legalitate, ce este

favorabil.

Discu{ii:

Consilier local Oprea Constantin: aceqti transportatori au program de func{ionare?
Cheqca Constantin: tofi au program de funcfionare in raport cu criteriile de departajare. Sunt

transportatori care s-au inscris qi au oblinut punctaj pentru un program de 24 de ore, sunt
transportatori care s-au inscris pentru 12 orc,8 ore sau 16 ore lucrltoare pe zi.

Consilier local Oprea Constantin: cei care au program de24 ore, func[ioneazd?
CheEca Constantin: func{ioneazd. Sunt 7 numere de telefon care func}ioneazd non-stop.

Pentru a veni in intdmpinarea dvs. gi a publicului, voi afiqa pe site-ul Prim6riei dupd ce vom
atribui cele 9 autoriza[ii, toli transportatorii autonza[i cu numerele de telefon pentru fiecare taxi
qi programul de lucru al acestora.

Consilier local Manta Adrian: ar fi bine s[ afiqEm qi in ziarul local programul cd nu toatd
lumea se uit[ pe site-ul Primdriei, pe Facebook. Cele care au program}4 din24.

Cheqca Constantin: voi da aceste date de contact cu denumirea transportatorilor, pentru
publicare in ziar

Alte discutii nu mai sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi << pentru >>, adoptflndu-se hotir0rea
nr.1Lll202l.

12) AI noullea proiect de hotlrflre se refer[ la modificarea Anexei nr. 2 la Hotirflrea
nr. 77126 iunie 2020 privind aprobarea organigramei, numlrului de personal qi a statului
de funcfii pentru aparatul de specialitate al primarului qi pentru celelalte servicii publice qi

institu{ii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al oraqului Vllenii
de Munte, cu modificlrile qi completlrile ulterioare

Secretar general Onoiu Elena-Adina prezint[ raportul intocmit de Oficiul Resurse Umane.
Consilier local Ofelea Bogdan-Andrei prezintd raportul comisiei pentru probleme juridice qi

de disciplinE, munc6 qi protectie social6.

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

favorabil.

Discufii nu sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi << pentru >>, adoptflndu-se hotlrffrea
nr.1l2l202l,

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

Discufiile au loc astfel:

Consilier local Pavel Cristina: referitor la vdnzarea imobilului de la F6getu, run demarat
procedurile de vdnzarc ale acestuia. Am publicat pe site-ul societ6{ii, site-ul Ph-online, la sediul
Prim6riei, la sediul societatii, la sediul imobilului care se vinde, in ziarul Financiarul, in ziarul
Adev6rul qi in ziarul Observatorul Prahovean. Dosarele de participare trebuiesc depuse la
secretariatul Parcului Industrial pan6 pe l0 septembrie ora 12. Pre{ul de pornire este cel care l-am



anuntat, taxa de licitalie este de 5o/o qi garanfia de participare este l0% din preful de pornire la
licitalie. Toti consilierii locali sunt invitali s6 participe qi totodatd am dispus sI se facd invitalie qi

cdtre ANAF. Pe data de 14 septembrie va avea loc licitalia, dacl se cumpdr[ caietul de sarcini qi

totul decurge aga cum am stabilit.
Consilier local Piscan Ion-Daniel: are cineva interes panA la ora actual6?

Consilier local Pavel Cristina: aqteptlm pen6 pe data de l0 sI vedem cine cump[r6 caietul de

sarcini. Ve[i primi invitalii oficiale din partea Parcului Industrial. Dacd nu se cumplr[ caietul de

sarcini, vefi fi anunfafi qi atunci se reia procedura de licitalie.
Consilier local Piscan Ion-Daniel: chiriaqul pe care il avem acum acolo a fost anunu{at?

Consilier local Pavel Cristina: a fost notificat. E scris in contractul de inchiriere faptul ci
trtebuie sE fie notificat cu privirelavdnzarea imobilului.

Consilier local Oprea Constantin: are preemfiune.

Consilier local Pavel Cristina: nu mai are preemfiune. S-a semnat un act adifional prin care a
renunfat la dreptul de preemfiune. Va fi licitalie public[ cu strigare, el a semnat un act adilional
prin care a renunf atla dreptul de preemfiune.

Consilier local Costache lrinel-Augustin: vreau s6-i pun o intrtebare domnului consilier
Manta. Este adevlrat6 informa\ia cd, afi fost promovat intr-o functie de conducere in cadrul

C.S.P.E.R., fosta Termoelectrica? Vd pun intrebarea asta c6 ne intereseazd Si pe noi. Pe data de

3 I luna aceasta, in qedinfa de Consiliu Judelean vor avea spre dezbatere la punctul 15 un proiect

de prelungire a concesiunii privind actuala ramp6 de gunoi din oraqul nostru.

Consilier local Manta Adrian: da. Am fost numit director general la CSPER Prahova.

Consilier local Costache Irinel-Augustin: avdnd in vedere ce spuneam mai devreme, la baza
proiectului inaintat existl o cerere a C.S.P.E.R.-ului din data de 23.08.2021, prin care cer

prelungirea concesion6rii privind rampa de gunoi, in condifiile in care rampa de gunoi are

autorizali a susp en datd.

Consilier local Manta Adrian: suntefi greqit informat.

Consilier local Costache Irinel-Augustin: in conditiile in care rampa de gunoi este deja, din
punct de vedere al capacit6lii, dep6qit6, qi in condi{iile in care dvs., din noua pozilie, a1i citit
clauzele contractului in care societatea pe care o administrafi avea niqte obligafii, pentru ce afi

mai cerut prelungirea?

Consilier local Manta Adrian: in momentul de fa15 nu este depdqit6 cantitatea de deqeuri care

poate fi depozitata. S-a fbcut studiu topo. Rampa mai prezintl incl 22.000 mc poten{ial de a se

depune, plus rampa care mai are incd 16.000 mc p6n[ ajunge la cota final[.
Consilier local Costache Irinel-Augustin: avefi idee cdt se depozite azd pe lun[?
Consilier local Manta Adrian: depinde ce fracfie. Noi acum avem frac]ia de 190503 pe care o

aduce cei de la S.D.V.O., asta vine in jur de maxim 60 tone pe zi. ln momentul de fald s-a

inceput taluzarca perelilor calotei. Deci nu se mai depun decdt fraclii minore adic[ tocituri.
Consilier local Oprea Constantin: noi Etiam cI e spre inchidere.

Consilier local Manta Adrian: nu s-a depiqit capacitatea.

Consilier local Costache Irinel-Augustin: noi, Consiliul Local, suntem plrtaqi. Asta este un
genocid pentru oraqul nostru qi noi suntem pErtaqi deoarece Consiliul Local la modul general

vorbind, a imputernicit primarul sd prelungeasc6 contractul de concesionare. Organele de control
care au fost acolo au constatat, qi dl Florea a spus-o public in qedinf6. Ele au constatat niqte

lucruri care nu au leg[tur6 cu ce spune dl Manta.

Consilier local Florea Gheorghe-Gabriel: cum adic6 este un genocid astdzi? Atdtia ani de zile
nu a fost genocid? Astdzi se lucreazd cu cea mai putind cantitate, cu fractia cea mai micd, in
condiliile cele mai bune. Contractul trebuie prelungit pentru administrarea operafiunilor de

inchidere, nu de altceva.

Consilier local Costache Irinel-Augustin: in proiect nu apare niclieri motivul pentru care se

doreqte prelungirea.

Consilier local Florea Gheorghe-Gabriel: proiectul de pe ordinea de zi a Consiliului Jude{ean

nu a fost promovat de CSPER. A fost promovat de cineva din Consiliul Judefean. Adevdratul
motiv este cE in situalia in care s-a terminat valabilitatea contractului de concesionare nu vom
mai putea administra, nici mdcar sE facem curat. Motivul este demararea acfiunilor de inchidere.
Organele de mediu ne-au trasat 2 sarcini majore: ori propunerea unui proiect de inchidere ori



propunerea unui proiect de extindere. Va fi un proiect de inchidere. Avem contract cu firmi
specializat6 pentru intocmirea unui proiect de inchidere qi cineva va trebui sd administreze
inchiderea acestui proiect. Nu e altceva. De fiecare dat6 v-am invitat sd venifi s[ vedefi.

Consilier local Costache Irinel-Augustin: mi-aq fi dorit s[ fie aqa qi pdn[ acum. Sper ca
ecologizarea sd nu se faci cu un strat de plmdnt.

Consilier local Florea Gheorghe-Gabriel: o facem dupl un proiect. Nu degeaba ne ia aproape
2 miliarde pe proiect.

Consilier local Oprea Daniel: un grup de cet6feni prin vocea domnului NilA Puqkin, m-au
mandatat sd le prezint o doleanf[, in sensul sd demar[m toate diligenfele pentru funcfionarea unui
cabinet stomatologic in situafii de urgen{6 medical[ de specialitate cu program 24 ore din 24. in
anumite localit5li se stabileqte intre cabinetele medicale o anumit6 permanenfI.

Consilier local Oprea Constantin: s-a notat.

Consilier local Manta Adrian: am vizualizat pe Facebook o postare a domnului Costache vis-
a-vis de mine. Am plecat din PSD din motive personale, cum a plecat qi domnul Diaconescu de

la Prahova in Ac{iune. in cdte partide afi fost dl Costache?

Consilier local Costache Irinel-Augustin: vE facefi c[ nu infelegefi ce spun. intotdeauna am

spus live.

Alte disculii nu mai sunt.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal de qedintd, la care se anexeazd, toate
materialele discutate, ce fac parte integrant[ din dosarul special al acestei qedinfe ordinare a
Consiliului Local al oraqului V[lenii de Munte.

$edin{a s-a terminat la oru 9ao .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Oprea ntin

.-,,:P''

SECRBTAR GENERAL,


