
CONSILIUL I-OCAI-

Ar- oRA$ULUr
VALENII DE MTJNTE

PROCES _ VERBAL

incheiat astlzi 27.05.2022, la sediul Primiriei oraqului V[lenii de Munte (sala de ledin]e),
cu ocazia ledirlei ordinarehx+rae+dinare a Consiliului Local al oraiului Vdlenii de Munie.

$edinla a inceput la ora 0900 qi este publicd.

Convocarea qedinfei s-a fEcut prin dispozilia primarului oraqului Vdlenii de Munte nr.307

din 20 mai 2022.

Iniliatorul proiectului ordinii de zi este primarul oraiului Vllenii dc Munte Florin

Constantin.

l) Secrctarul general al oragului V enii de Munte, Onoiu Elena-Adina, face prezenla

consilierilor locali, constatand ca sunt prezenli consilierii locali: Andreescu Dumitru, Cilinoiu

Drago;, Florea Gheorghe-Gabricl. Gdjman Dom, Manta Adrian, Mareq Liliana, Moldoveanu

Iuliana, Oprea Constantin, Oprea Daniel, Olelea Bogdan-Andrei, Pantelimon Gabriel-Irinel,

Pisc.m lon-Daniel, Pugcasu Gheorghe-Adrian, Rotaru Daniel 9i Taba.d Marius-Lucian

La ledinld lipsesc consilierii locali : Costache Irinel-Augustin $i Pavel Cristina

Sedinla esle legal constituitd.

2) Prefedirrtele de $edinfA Andreescu Dumitru supune la vot deschis procesul-verbal

incheiat cu ocazia $edinlei extraordinare convocati de indatd a Consiliului Local al ora;ului

Valenii de Munte din data de 13 mai 2022. inteband dacA sunt modificdri/complefiri de

fbcut.

Acestea nu sunt.

Procesul verbal de 5edinld este supus la vot $i aprobat cu 15 voturi (pentru)

Prcgedintele de iedinld supune la vot desohis proiectul ordinii de zi.

Proiectul ordinii de zi este supus la vot ti aprobat cu 15 votu ( pentru )
Preqeiiilte de $edintd Andreescu Dumitru: se dore$te suplimentarea ordinii de zi cu l

proiecte de hotdrAre. Proiect de hotdrare privind aprobarea organigramei, numerului de

personal ;i statelor de f'unclii penku aparatul de specialitate al primarului 9i al celorlalte

servicii publice qi irstitulii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local ai

ora$ului Vdlenii de Munte, proiect de hotdrdre privind inscrierea unui imobil-teren i.
"lnventarul bunurilor ce alcdtuiesc domeliul privat al ora$ului Vdlenii de Munte qi proiectul

de hodrare privind aprobarea participdrii oraiului Vdlenii de Munte in cadrul apelurilor de

proiecte PNNtu2022lC5lllA.3.111, PNNR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componeota 5 - Valul

renovArii, axa 1 - Schema de granturi pentru cficienla energetica qi rezilienla in clidiri
rezidenliale multifamiliale, operaliunea A.3 Renovalea energetic6 moderati sau aprolundatd

a clddirilor rezidenfiale multifamiliale, cu proiectul "Anvelopare 48 de blocuri de loouin,te din

oraqul Vdlenii de Munte".
Prefedinte de ledinfa Andreesctl Dumitru: supun la vot suplimentarea ordinii de zi.

Accasta este aprobatd cu 15 voturi (pelltru), toli consilierii locali prezenli la gedinli fiind de

acord sd fie introduse primele in proiectul ordinii de zi.

3) Ordinea de zi este urmetoarea:

a) proiect de hotdrere privind numirea Pregedintclui de Sedinfd pentru luna iunic 2022

(comisia nr.4);

b) proiect de hotarAre pentru modificarea anexei nr'2 la hotdrarea nr. l3128.01 .2022

privind aprobarea inchirierii prin Iicitalie publici a unui teren, ce apa4ine domeniului public

al oraqului Vdlenii de Munte, cu numdr cadastral 24499, situat in oratul VAlenii de Munte,

bdul. Nicoiae lorga, pct. "PLATFORMA GARA", h suprafald de 10 mp (comisia nr.lqi

comisia nr.4);

c) proiect de hotdrare privind inchi erea prin licitalie publicd a imobilului identificat

cu numdrul caclastml 21512-C1, situat in orasul Vdlenii de Munte, b-dul. Nicolae lorga, nr.60-

66, spatiu suprateran pentru activitAti de agrement/alimentalie prLblicd ii spaliu subteran W.C

public (comisia nr.l 9i comisia ru.4);



d) proicct de hotarere pentru modificarea hodrarii nr.45/25.03.2022 privind dalea in

fblosinli gratuita a echipamentclor medicale achizilionate de Ora! Vdlenii de Munte ptin

proiectul "Dotarea arnbulatoriului specialitate din Vdlenii de Munte in vederea crelterii

;ccesibilitelii serviciilor de sdndtate pentru populaiie", POR 2014-2020, cod SMIS 124277,

citre Spitalul Ore$enesc Vdlenii de Mu.te (comisia nr.4);

e) proiect de hotArare privind aprobarea prelurilor de vanzare penlru locuinlele A.N.L.

(comisia nr.l. comisia nr.3 qi comisia nr.4):

t) proiect de hofirare privind acoldul Consiliului Looal al ora;ului VAlenii de Munte

penlrlr scoalerea tenporari din circuitul agricol a supralefei de tercn de 400 mp, proprietatea

privati a om$ului Vilenii de Munte, situatd in extravilan, identificati cu C.F. nr.26615, nr.

cadasftal 26615 (comisia nr.l, comisia nr.2 9i comisia nr.4);

g) proiect de hotarare pentru completarea anexei nr.3 la H.C.L. nr'127129 septembrie

2021 privind aprobarea vinzdrii unui feren, ce aparlire domeniului privat al oraqului Vdlenii

dc Munte, cu numiirul cadaskal 2641,1, CF 2641'l situat in ora$ul V[lenii de Munte, strada

Pictor Grigorescu, nr.f.n. (comisia nr.l);
h) proiect de hotSrare pentru completarea anexei rLr.3 la H.C.L .128/29 septembrie

2021 privind aprobarea v6nzirii unui teren, ce aparline domeniului privat al oragului Vilenii

de Munte, cu mrmdrul cadastral 26413, CF 26413 situat in oraqul Vdlenii de Munte' strada

Pictor Grigorescu, nr.f.n. (comisia nr.1);

i) proiect de hotirare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce aparline domeniului

p vat al oraiului Vdlenii de Munte, cu numdrul cadastral 26594. CF 26594 situat in ora$ul

Vdlenii de Munte. b-dul. Nicolae Iorga, nr.f.n. (comisia nr.l 9i comisia nr'2);

.j) proiect de ho6rare privind aprobarea tarifelor de irchiriere a unui utilaj (comisia

nr.1);

k) proiect de hotirAre privind aprobarea contului de incheiere a exerciliului bugetar al

anrLlui 2021, al ora$ului Vdlenii de Munte (comisia nr.l);
l) proiect de ho6rArc privind rectificarea bugetului de venituri li cheltuieli al Centrului

Cultural "Nicolae Iorga" al ora;ului Vdlcnii de Munte pe anul 2022 $i estimdri pe anii 2023-

2025 (comisia nr.1);

m) proiect de hotdrare privind rectificarea bugetului de venituri ;i cheltuieli al

Spitalului Orii$enesc Vilenii de Munte pe anul 2022 $i estimari pe anii 2023-2025 (comisia

nr.l)l
n) proiect de hoterare privind rectilicarea bugetului de venitu Si cheltuieli al oraqului

Valenii de Munte pe anul 2022 ;i estimdri pe anii 2023-2025 (comisia tu 1);

o) intrebdri, rdspunsuri, intetpeliiri, diverse.

{) Primul proiect de hotlrere se referi la aprobarea organigramei, numlrului de

personal gi statelor de func{ii pcntru aparatul de specialitate al primarului qi al

celorlalte scrvicii publice qi institutii publice de interes local aflate in subordinca

Consiliului Local al orasului Vtrlenii de Munte'
Secretarul general Onoiu Elena-Adina prezintd mportul intocmit de Oficiul Resurse

Umane.

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

!i de discipliid, mLrrc5 Si proteclie sociali.

Secretarul general al oraqului Onoiu Ele[a-Adina prezintS avizul satl pentru legalitate, ce

este favorabil.

Disculii nu sunt.

Proiectut este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi (pentru), adoptendu-se hotirerea

nr.6912022,

5) Al doilea proiect de hotirare se referi ln inscrierea unui imobil-teren in

"lnventItrul bunurilor ce nlcituiesc domeniul privat al oralului Vilenii de Munte

$ef birou urbanism Chiroiu Nicolae prezinte rapofiul intocmit de cafe seNiciul urbanism

!i conrpanimen{ul cadaslru si agriculrura.

Consilier local Ofelea Bogdan-Andrei prezinta raportul comisiei pentru problemc juridice

qi de disciplin6. muncd qi protec{ie socialA.



Sccretanil genelal al oralului Onoiu Elena-Adiia prezinta avizul sdu pentrll legalitate, ce

este I'avombil.

Disculii nu sLlnt.

Proiectul estc supus la vot ii aprobat cu 15 voturi (pentru). adoptandu-se hotirArea
nr.7012022.

6) Al treilea proiect de hotlrire se referl la aprobarea participirii orafului Vilenii
de Munte in cndrul apelurilor de proiecte PNNR/2022/C5/1i4.3.1/1,

PNNRi2022/C5/l/A.3.2/1, Componenta 5 - Valul rcnovirii, axa 1 - Schema de granturi
pentru €ficienfa energetici ii rezilienfa in clidiri rezidentiale multifamiliale, opera{iulea
A.3 - Renovarea energetici moderati sau aprofundatd a clidirilor rezidentiale

multifamiliale, cu proiectul "Anvelopare,l8 de blocuri de locuintc din oragul Vllcnii de

Munte"
Manager proiect Moraru Maria-Ancufa prezinti raportul intocmit.

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico-financiare qi

agricultura.

Consilier local OleLea Bogdan-Andrei plezinta raportul comisiei pentru probleme juridice

;i de disciplind, muncd;i proteclie sociald.

Secretarul general al oraquiui Onoiu Elena-Adina prezinffi avizul sdu pentru Iegalitate, ce

este f'avorabil.

Discutii nu sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi (pentru)), adoptendu-se hotirerea
m.7112022.

,l) Al patrulea proiect de hotirare se referi la numirea Pre$edintelui de tedin{n
pentru luna iunie 2022.

Inspector Arhiva !i Registratura $tefan Oana prezint6 raportul intocmit de cdtre Biroul
administralie publicA localA.

Consilier local Oqelea Bogdan-Andrei prezintd raportul comisiei pentru probleme juridice

gi de disciplind. muncd gi protecfie sociald.

Secretarul general al ora5ului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul sau pentru legalitate, cc

este lavorabil.

Discutii nu sunt.

Proiectul estc supus la vot Si aprobai cu 15 voturi (pentru), adoptandu-se hotirerea
n.7212022.

5) Al cincilea proiect de hotirere se refertr la modilicarea anexei nr.2 la hotirerea
it.13128.01.2022 privind aprobarea inchirierii prin licitafie publictr a unui teren, ce

aparfine domeniului public al ora$ului Vilenii de Munte, cu numir cadastral 24499,

situat in ora$uMlenii de Munte, bdul. Nicolae Iorga, pct. "PLATFORMA CAR.i", in
suprafa(d de 10 mp.

$ef birou l.T.L. Moraru Maria-Ancuta prezinta raportul intocmit de cdtre serviciul buget-

finanle, impozite qi taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul conisiei economico-financiare qi

agricultur[.
Consilier local Olelea Bogdan-Andrei prezinta raportul comisiei pentru probleme juridice

ti de discipliM, muncd $i protec!ie sociali.
Secretarul general al oragului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul sdLl pentru legalitate, ce

este lavorabil.

Discutii nu sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi (pentru)), adoptindu-sc hotdrirea
nr.13/2022.

6) Al qaselea proiect de hotirere se referi la inchiriereaprin licitaric publici a

imobilului identificat cu numirul cadastral 21512-Cl, situat in ora$uMlenii dc Munte'



b-dul. Nicolae lorga, nr.60-66, spafiu suprateran pentru activitl{i de agremen,

alimentafie publicd Qi spatiu subteran W.C. public,

$ef birou I.T.L. Moraru Maria-Ancula prezinte raportul intocmit de citre serviciul buget-

finanle, impozite $i taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezinte raportul comisiei economico-financiare $i

agricrLlturd.

Consilier local olelea Bogdan-Andrei prezinti rapoftul comisiei pertru probleme juridice

qi dc disciplind, munce ii proteclie sociala.

Secretarul geneml al oraiului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul sau pentlu legalitate, ce

este favorabil.

Disculii nu su11t.

Proiectul este supus la vot li aprobat cu 15 voturi (pentru), adoptindu-se hotlrarea

nr.1412022.

7) Al taptelea proiect de hotdrere sc referi la modificarea hotlririi nr'45/25'03.2022

privind darea ir folosinti gratuitl a echipamentelor medicale achizitionate de Oraq

Vilenii de Munte prin proiectul "Dotarea ambulatoriului specialitate din Vllenii de

Munte in vedcrea cre!terii accesibilititii serviciilor de strnltate pentru populafi€", POR

2014-2020, cod SMIS 124277, ctrtre Spitalul Ori{eresc Vilenii de Munte.

Manager proiect Moraru Maria-Ancu[a prezinta mportul intocmit.

Consilier local Ofelea Bogdan-Andrei prezintd rapoftul comisiei pentru probleme juridice

qi de disciplina, muncd ii proteclie sociala.

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

este favorabil.

Discufii nu sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi (pentru), adoptandu-se hotlrerea

nr,7512022,

8) Al optulen proiect de hotirere se referl la aprobarea pre(urilor de vinzare pentru

locuintele A,N,L.

$ef binru I.T.L. Moraru Maria-Ancola prezinti raportul intoomit de cdtre seNiciul buget-

finanle, impozite $i taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezinta rapofiul comisiei economico-financiare gi

agdcultura.

Viceprimar Mare; Liliana prezinta rapofiul comisiei pentru activitali social-cultuale,

culte, inveFmant, sAnatate $i familie, proteclie copii, tineret !i sport.

Consilier local Olelea Bogdan-Andrei prezintA rapoitul comisiei pentru problerne iuridice
gi de disciplin6, muncd $i proteclie sociald.

Secretarul general al ora;ului Onoiu Elena-Adina prezinti avizul sdu pentru legalitate, ce

este favorabil.

Disculii nu sunt.

Proiectul este supus la vot gi aprobat cu

nr.1612022.

l5 voturi (pcntru), adoptandu-se hotlrerea

9) Al nouilea proiect de hotirere se referi la acordul Consiliului Local al oraqului

Vllenii de Munte pentru scoaterea temporarl din circuitul agricol a suprafetei de teren

dc 400 mp, proprictatca privatd a oralului Vilenii de Munte, situattr in extravilan,

identificati cu C.F. nr.26615, nr, cadastral26615.
RefereDt Tdnisescu Vasile-Marian prezinli raportul ilrtocmit de cate compaftinentul

cadastru $i agriculturi.
Consilier local Oprea ConstantiD prezintd raportul comisiei economioo-financiare 5i

agriculturd.

Consilier local Pavel Cristina prezinta laporiul comisiei pentm amenajarea te toriLrlui ;i
urbanism, proteclia mediului gi turism.

Consilier local Olelea Bogdan-Andrei prezinta rapoftrl comisici pentru problenre juridice

gi de disciplind. muncd li proteclie sociald.



Secretarul genelal al om$ului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul sdu pentru legalitate. ce

este f'avorabil.

Disculiil
Primal Florin Constanlin: la scrviciul ulbanism este o adresd privind recepfia staliei de

epr.rrare de la fyrrba|k. Astazi ei dcverscazd'in canalizarea oraEului, iar urndtorul pas al lor ar

ti sa solicite si ei la i'el ca Drajna. V-am spus ca sa lt4i cd va fi o cerere, veli face analiza gi

veli da avizlrl saLl nll.

Alte disculii nu sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi (pentrur, adoptandu-sc hottrrArea

r.7112022.

l0) Al zecelea proiect de hotirere se referi la completarea anexei nr'3 la H'C.L.

nr.l27129 septembrie 2021 priYind aprobarea venztrrii unui teren, ce aparline

domeniului privat al oraqului Vilenii de Munte, cu numtrrul cadastral 26414, CF 26'114

situat in oraqul Vllenii de Munte, strada Pictor Grigorescu' nr.f.n.

$ef serviciu Nilu Elena prezinta raportul intocmit de catre serviciul buget-finante,

impozite gi taxe locale.

Consiiier local Oprea Constantin prezintA raportul comisiei economico-financiare $i

agricLllturd.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezinti aviarl siu pentru legalitate' ce

este favorabil.
Disoulii nu sunt.

Proiectul este supus la vot 9i aprobat cu 15 voturi (pen[ur, adoptindu-se ho6rerea

w.1812022,

11) Al unsprezecelea proicct de hotdrere se rcferi la completarea anexei nr'3 la

H.C.L. nr.l28l29 septembrie 2021 privind aprobarea venzlrii unui teren, ce apartine

domeniului privat ai oraqului Vilenii de Munte, cu numirul cadastral 26413, CF 26413

situat in ora$uMlenii de Munte, strada Pictor Grigorescu, nr.f'n.

$ef scrviciu Nilu Elena prezintd Eportul intocmit de cdtre seNiciul buget-finanle'

impozite qi taxe locale.

Consiiier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare fi
ag culturS.

Secretarul general al oragului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul sau pentru legalitate, ce

este lavorabil.

Discutii nu sunt.

Proiectul este supus la vot $i aprobat cu 15 voturi (pentru), adoptendu-se hotirarea

nr.19/2O22.

12) Al doisprezecelea proiect de hotdrere se refcri la aprobarea venzlrii unui teren,

ce rpartine domeniului privat al oraiului Vilenii de Munte, cu numirul cadastral26594,

CF 26594 situat in oraqul Vllenii de Munte, b-dul. Nicolae Iorga, nr.f.n.

$ef serviciu Niru Elena prezinta raportul intocmit de cdtre serviciul buget-finanle'

impozite qi taxe locale.

Consiiier local oprea Constantin prezintd rapofiul comisiei economico-financiare qi

agriculturA.

Consilier local Pavel Cristina prezinti raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului !i
urbanism, protecfia mediului gi tulism.

Secretirul general al oraqrLlui Onoiu Elela-Adira prczintI avizul siu pentru legalitate, ce

este f'avorabil.

Disculiinu sun{.

Proiectul este supus Ia vot $i aprobat cu 15 voturi (pentru)), adoptandu-se hotirerea

nr.8Ol2O22.

13) Al treisprezecelea Proiect de hotirere se rcferi la aprobarca tarifelor de

inchirierc a unui utilaj.



Sef birou l.T.L. Moraru Maria-Ancula prezinti rapofiul intocmit de catre serviciul buget-

firanle. impozitc $itaxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezintii raportul comisiei economico-financiare si

agdculturd.

Secretarul general al orafului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul sau pentru legalitate, ce

este favorabil.

Disculii nu sult.
Proiectul este supus la vot !i aprobat cu 15 voturi (pent.u), adoptendu-se hotirarea

nr.8112022,

14) Al patrusprezecclea proiect dc hotirare se referi la aprobarea contului de

incheiere a exercitiului bugetar al anului 2021, al oraqului Vllenii de Munte.

$ef serviciu Nilu Elena prezintd raportul intocmit de catre serviciul buget-finanle.

impozite qi taxe locale.

Consilier local oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico-financiare 9i

agriculturd.

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

este favorabil.

Disculii nu sunt.

Proiectul este supus la vot si aprobat cu 15 voturi (pentru), adoptandu-se hotirarea

nr,8212022.

15) Al cincisprezecelea proiect de hotirAre se referi la rectilicarea bugctului de

venituri 9i cheltuieli al Ceotrului Cultural "Nicolae Iorga" al ora{ului Vilenii de Munte

pe anul 2022 qi estimlri pe anii 2023-2025.- 
$ef serviciu Nilu Elena prezintd raportul intocmit de cdtre serviciul buget-finan}e'

impozite Si taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare 5i

agriculturd.

Secretarul general al oralului Onoiu Elena-Adina prezinfi avizul sdu pentru legalitate, ce

este lavorabil.

Discutii nu sunt.

Proiectul este supus la vot gi aprobat cu 15 voturi (pentru), adoptendu-se hotirerea

nr.8312022.

16) Al $aisprezecelea proiect de hotirere se referi Ia rectificarea bugetului de

venituri $i cheltuieli al Spitalului Origenesc Vilenii de Munte pe anul 2022 li estimiri

pe anii 2023-2025.

$ef serviciu Nilu Elena prezinta raportul intocmit de oahe serviciul buget-finanle,

impozite !i taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare gi

agricultur6.

Secretarul general al oraEului Onoiu Elena-Adina preziltd avizul sdu pentru legalitate, ce

este favorabil.

Discutii nu sunl.

Proicctul este supus la vot li aprobat ctl 15 voturi (pentru), adoptandu-se hottrrarea

nr,8112022.

17) AI $aptesprezccelea proiect de hotirare se refertr la rectificarea bugetului de

venituri qi cheltuieli al oralului Vilcnii de Munte pe anul 2022 qi estimlri pe anii 2023-

2025.

Sef serviciu Nitu Elena prezintd rapoftul intocmit de cdtre serviciul buget-finanle,

impozite ;i taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezinta raportul comisiei economico-financiare 9i

agriculturd.



Secretarul general al oralului Onoiu Elena-Adina prezinti avizul sdu pentru legalitate' ce

este favorabil.

Disculii nu sunt.

Proiectul este supus la vot $i aplobat cu 15 voturi (pentru), adoptandu-se hotirarea

nr.8512022.

l8) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat < intrebiri' raspunsuri'

interpelSri, diverse r.
Disculiile au ioc astl'el:

Consilier local Rotaru Daniel: la urmebarea rectificare de buget si se asigure utilitAtile pe

SIiCRETAR GENE

Onoiu Elcna-Ad

fundatura Traistari, linend cont ce ntl e asfaltate.

Primer Irlorin Constantin: ca si asigu utilitdli trebuie si ai oereri fi documente Trebuie

sa laca dovada proprietatii.

Consilier local Rotaru Daniel: se poate asf'alta strada Cojocari?

Primar Florin Constantin: strada Cojocari nu apartine domeniuh'ri public De 6 ani de zile

sc fac demersuri sd cedeze strada oraPlui cum au IEcut $i alli locatari'

Consilier local Rotaru Daniel: in legaturA cu declaraliile de avere'

Secretar general Onoiu Elena-Adina: luati legatura cu dna Sivtrlescu'

Consilier local Puqcaqu Gheorghe-Adrian: ccum o luna de zile am intrebat de Stadion

cind incep lucrdrile.

Primai Florin Constaniin: Dl Chiroiu le-a tlcut adresa li i-a convocat si vedem stadiul

lucrdrilor confbrm graficului de lucr6ri. Aveli vreo solutie dl PuicaSu?

Consilier local Pqcagu Gheorghe-Adrian: sA g6sim alt constructor'

Primar Florin Constantin: nu putem sd-i reziliem contractul deoarece e in termenul

"ont.uliuuf. 
foli aou, sA-i percepi peralilati de intdrziere ca nu s-a conformat gralicului'

$efbirou I.t.L. Moraru Maria-Ancr.t1a: am asteptat un punct de vedere privind vdnzarea

apartamentclor A.N.L. Ati pdmit informarea pe mail.

Primar Flodr Constantin: banca cere o creditare, noi nu

Sef birou I.l.L. Moraru Maria-Ancup: facem proiect? Si ca perioadd de rate ce

propuneti?

Consilier Iocal Florea Gheorghe-Gabriel: 20 de ani.

Primar Florin constafltin: consiliul Judelean va face o rectificale bugetar[ zilele astea li
vom mai primi nifte sume. Ulterior vom face Ei noi rectificare bugetard'

Alte disculii ru mai sunt.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-lerbal de fedinta' la care se. anexeaze toate

mate|iaiele discutate, ce fac parte integranti din dosarul special al acestei ;edinqe ordinare a

ConsiliLLlui Local al orasului Valenii de Munte

gedinla s-a terminat la ora 09at.

(A


