tfa*ur
CONSILUL LOCAL
AL ORA$ULUI
VALENII DE MUNTE

PROCES

- VERBAL

incheiat astdzi 30.07.2021,la sediul Primlriei oraqului V[lenii de Munte, cu ocazia gedintei

ordinare/ConsiliuluiLocalaloraquluiV[leniideMunte.
$edinta a inceput la ora 0900 gi este public[.
Convocarea sedinfei s-a ftcut prin dispozilia primarului oraqului
23 iulie 2021.

Ini{iatorul proiectului ordinii de
Constantin.

zi

este primarul oragului

Vllenii de Munte nr.323 din

Vllenii de Munte Florin

1) Secretarul general al oraqului Vdlenii de Munte, Onoiu Elena-Adina, face prezen[a
consilierilor locali, constatdnd ci sunt prezen{i consilierii locali: Andreescu Dumitru, -A1noiu
Dragoq, Costache Irinel-Augustin, Diaconescu Dan, Florea Gheorghe-Gabriel, Gdjman Doru,
Manta Adrian, Mareq Liliana, Moldoveanu Iuliana, Oprea Constantin, Pavel Cristina, Piscan IonDaniel, PuEcaqu Gheorghe-Adrian, Rotaru Daniel qi Tab6rd Marius-Lucian.
Absenteaz[ consilierii locali: Oprea Daniel qi Olelea Bogdan-Andrei.
$edinla este legal constituitd.
2) Preqedintele de qedinfl Moldoveanu Iuliana supune la vot deschis procesul-verbal incheiat
cu ocazia qedinfei ordinare a Consiliului Local al oraqului V[lenii de Munte din data de 09 iulie
2021, intrebdnd dac[ sunt modific6ri/complet6ri de f[cut.
Procesul verbal de qedinf[ este supus la vot qi aprobat cu I 5 voturi <pentru>.
PreEedintele de qedint[ supune la vot deschis proiectul ordinii de zi.
Proiectul ordinii de zi este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi < pentru >.
Preqedinte de qedinfl Moldoveanu Iuliana: se doreqte supliment area ordinii de zi cu
urmdtorul proiect de hot[rdre privind darea in folosinfd gratuitd a echipamentelor medicale
achizilionate de oraqul V6lenii de Munte prin proiectul "Dotarea ambulatoriului de specialitate
din Valenii de Munte in vederea creqterii accesibi[@ii serviciilor de s[natate pentru populafie
POR 2014-2020, cod SMIS 124277, cdtre Spitalul Ordfenesc Vdlenii de Munre".
Apoi, suplimentarea ordinii de zi este supusd la vot si aprobatd cu 15 voturi <pentru>, toti
consilierii locali prezenti la sedinta fiind de acord sa fie introdusa ca prim punct al ordini i de zi.
3) Ordinea de zi este urmdtoarea:
a) proiect de hot[rdre privind darea in folosinfd gratuit[ a echipamentelor medicale
achizilionate de oraqul V6lenii de Munte prin proiectul "Dotarea ambulatoriului de specialitate
din V6lenii de Munte in vederea creqterii accesibilit6tii serviciilor de s[ndtate pentnr- populafie
POR 2014-2020, cod SMIS 124277, c6tre Spitalul Orlfenesc Vdlenii de Munte" (comisia nr. l,
comisia tr.2, comisia nr. 3 qi comisia nr. 4);
b) proiect de hotlrdre privind numirea Pregedintelui de gedintd pentru luna august 2021
(comisia tr.4);
c) proiect de hotdrdre privind acord area pentru anul 2021 < Diplomei pentru cea mai ingrijitd
qi frumoasd gospoddrie > (comisianr.2);
d) proiect de hot6rdre pentru completarca anexei nr.3 la hotdrdrea nr.69128.05.2021 privind
aprobarea concesion6rii prin licitalie publicd a terenului in suprafaf[ de 41983 mp, ce apa4ine
domeniului privat al oraqului Vllenii de Munte, situat in str. Miron Radu Paraschivescu, nr.f.n.,
tafla 7, parcela 35311, rr. cadastral 25037 , aprobarea caietului de sarcini qi a documentafiei de
atribuire (comisia tr.1, comisia nr,2, comisia nr.3 Ei comisia m.4);
e) proiect de hotlrdre privind darea in folosinf6 gratuitd a unui teren citre Direclia General6
Regionald a Finanlelor Publice Ploiegti (comisia nr.1 gi comisia m.4);
0 proiect de hotdrdre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al oraqului
Vdlenii de Munte in Adunarea Generald a Acfionarilor S. dRAHOVA INDUSTRIAL PARC)
S.A. pentru numirea unui membru in Consiliul de administrafie al societitii (comisia nr.4);
g) proiect de hot6rdre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbani Durabila al Oraqului
Valenii de Munte (comisia nr.1, comisianr,2, comisia nr.3 qi comisia tr.4);

h) proiect de hotlrdre privind neexercitarca dreptului de preemp{iune al oraqului Vdlenii de
Munte asupra cumplrdrii terenului in suprafald de 212 mp, categoria de folosinf[ arabil, situat in
extravilanul oraqului Vllenii de Munte, tarla 2, parcela 8413, identificat cu nr. cadastral 26401
(comisia tr.1, comisia nr.2 qi comisia m.4);
i) proiect de hot[r6re privind neexercitarca dreptului de preempfiune al oraqului V6lenii de
Munte asupra cumpdrlrii terenului in suprafal[ de 215 mp, categoria de folosinf6 arabil, situat in
extravilanul oraqului Vdlenii de Munte, tarla 2, parcela 8413, identificat cu nr. cadastral 26402
(comisia tr.1, comisia nr.2 qi comisia tr.4);
proiect de hotdrdre privind aprobarea incetdrii contracului de concesiune
w539117.01.2007, incheiat intre Consiliul Local al oraqului Vdlenii de Munte qi Grupul gcolar
Agromontan Romeo Constantinescu avdnd ca obiect exploatareaunui bun - teren in suprafala de
9,72 ha, situat in oraqul Vllenii de Munte, cartierul Rizdneqti (comisia nr.4);
k) proiect de hotirdre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea qi desf[qur area
analizei noului proiect de management al doamnei Ene Florina, manager al Centrului Cultural
"Nicolae Iorga" al oraqului V6lenii de Munte, caietului de obiective qi constituirea comisiilor
(comisia nr.3 qi comisia m.4);
l) proiect de hot6rdre privind aprobarea proiectului qi a cheltuielilor legate de proiect
,,Creqterea calitafii viefii pentru populalia din orEul Vdlenii de Munte prin imbunatafirea
serviciilor sociale, educa{ionale, culturale qi recreative qi imbun6tdfirea spafiilor publice urbane"
(comisia nr.l qi comisia ffiZ);
m) proiect de hotlrdre privind inchirierea prin licitalie public[ a imobilului situat in oragul
Vllenii de Munte, strada Berevoieqti, tr.8, in suprafap de l0 mp, precum qi terenul aferent
acestuia (comisia nr.1 qi comisia m.4);
n) proiect de hotir6re privind inchirierea prin licitalie publicd a imobilului situat in oraqul
Valenii de Munte, strada Berceni, nr.l , in suprafald utila de 281 *p, precum qi terenul aferent
acestuia (comisia nr.l qi comisia m.4);
o) proiect de hotlrdre privind inchirierea prin licitalie publicl a imobilului situat in oraqul
Vdlenii de Munte, strada Berceni, nr.l , in suprafa\d util6 de 52 mp, precum gi terenul aferent
acestuia (comisia nr.l Ei comisia tr.4);
p) proiect de hotdrdre privind stabilirea qi sanc{ionarea unor contravenfii (comisia nr.l qi
comisia m.4);
q) proiect de hotlrdre privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al Spitalului
Or[genesc V6lenii de Munte pe anul 2021qi estim[ri pe anii 2022-2024 (comisianr.l);
r) proiect de hotdr6re privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al oraEului Vdlenii
de Munte, pe anul 2021qi estimdri pe anii 2022-2024 (comisia nr.l);
s) proiect de hotfutre privind conferirea titlului de cet6(ean de onoare al oraqului Vllenii de
Munte (comisia nr.l, comisia tr,2, comisia nr.3 qi comisia m.4);
E) informare privind modul de aducere la indeplinire a hot6r6rilor adoptate de Consiliul Local
al oraEului vdlenii de Munte, in perioada 0 1.01.2021-30.06.2 0zl;
t) informare privind solufionarea petifiilor inregistrate la Primdria oraqului Vdlenii de Munte
in perioada 0 1 .01 .2021 -30.06. 2021 ;
f) raport privind activitatea desfbquratd de asistenfii personali conform prevederilor H.G.
26812007, pentru semestrul I, anul 2021;
u) intreb6ri, rlspunsuri, interpelIri, diverse.

j)

4) Primul proiect de hotlrflre se referl la darea in folosin{i gratuitl a echipamentelor
medicale achizi(ionate de oraqul Vltenii de Munte prin proiectul "Dotarea ambulatoriului
de specialitate din Vllenii de Munte in vederea creqterii accesibilitl(ii serviciilor de
slnltate pentru populafie POR 2014-2020, cod SMIS 124277, cltre Spitatut Orlsenesc

Vllenii

de Munte"
birou
I.T.L. Moraru Maria-Ancu{a prezintd raportul intocmit de cdtre serviciul buget$ef

finanfe, impozite qi taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezi*d raportul comisiei economico-financiare
agricultur6.

qi

Consilier local Pavel Cristina prezint[ raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului qi
urbanism, protec{ia mediului qi turism.
Viceprimar Mareq Liliana prezint6 raportul comisiei pentru activitali social-culturale, culte,
inv[[[mdnt, srn6tate qi familie, protecfie copii, tineret qi sport.
Consilier local C6linoiu Dragoq prezint6 raportul comisiei pentru probleme juridice qi de
disciplinI, muncl qi protec{ie social[.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezint[ avinil sdu pentru legalitate, ce este
favorabil.
Disculii nu sunt.
Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi << pentru >>, adoptffndu-se hotlrf,rea
nr.8612021,

5) AI doilea proiect de hotirffre se referi la numirea Preqedintelui de gedinfl pentru
luna august 2021.
Inspector Arhiv6 qi Registraturd $tefan Oana prezintd raportul intocmit de c6tre Serviciul
administralie publicl local6.
Consilier local C6linoiu Dragoq prezintd raportul comisiei pentru probleme juridice qi de
disciplinS, 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 hotirffrea
nr.8712021.

6) Al treilea proiect de hotlrfire se referi Ia acordarea pentru anul 2021 < Diptomei
pentru cea mai ingrijittr qi frumoasl gospodirie >
Director executiv DAS Sivulescu Marianaprezintd raportul intocmit.
Consilier local Pavel Cristina prezintd raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului qi
urbanism, protecfia mediului gi turism.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discufii nu sunt.
Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi << pentru >>, adoptAndu-se hotirfirea
nr,88/2021.
7) Al patrulea proiect de hottrrf,re se referl la complet area anexei nr.3 la hotlrflrea
nr.69128.05.2021 privind aprobarea concesionlrii prin ticita{ie publicfl a terenului in
suprafa(I de 41983 BP, ce aparfine domeniului privat al oragului Vllenii de Munte, situat
in str. Miron Radu Paraschivescu, nr.f.n., tarla 7, parcela 353/1, rlr. cadastral 25037,
aprobarea caietului de sarcini qi a documenta{iei de atribuire,
$ef serviciu Nilu Elena prezint[ raporful intocmit de cltre serviciul buget-finanle, impozite gi
taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare

qi

agricultur6.

Consilier local Pavel Cristina prezintd raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului qi
urbanism, proteefia mediului qi turism.
Viceprimar Mareq Liliana prezintd raportul comisiei pentru activitali social-culturale, culte,
inv6{6m6nt, sdnitate qi familie, protec}ie copii, tineret qi sport.
Consilier local C6linoiu Dragoq prezintd raportul comisiei pentru probleme juridice qi de
disciplin6, munc[ qi protecfie social6.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul s6u pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discufii:
Consilier local Costache Irinel-Augustin: la Comisia 4 s5 inteleg cA dl Cllinoiu s-a ocupat.
Aq vrea s[ se specifice faptul c[ nu am fost chemat Ia nicio intdlnire. Se spune c[ avizul e
favorabil, dar eu nu mi-am exprimat punctul de vedere.

1,.
,

Consilier local Cllinoiu Dragoq : dl Olelea este ln concediu.
Consilier local Costache hinel-Augustin: inteleg, dar am vrut s[ se consemneze asta in
procesul-verbal.
Alte discutii nu mai sunt.
Proiectul este supus la vot gi aprobat cu 15 voturi ( pentru ), adopt$ndu-se hotlrlrea
nr.8912021.

8) Al cincilea proiect de hottrrire se referd la darea ln folosinfl gratuittr a unui teren
ctrtre Direcfia Generaltr Regionaltr a Finanfelor Publice Ploiegti
$ef birou I.T.L. Moraru Maria-Ancufa preztntl raportul lntocmit de citre serviciul bugetfinanle, impozite gi taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin preziril raportul comisiei economico-financiare qi
agricultur6.
Consilier local Cdlinoiu Dragog prezintd raportul comisiei pentu probleme juridice qi de
disciplinl, munci qi protectie social6Secretarul general al oragului Onoiu Elena-Adina prezintil avizul s6u pentru legalitate, ce este
favorabil,
Disculii nu sunt.
Proiectul este supus la vot gi aprobat cu 15 voturi ( pentu ), adoptindu-se hotfu6rea
nr.9012021.
9) Al gaselea proiect de hotlrire se refertr Ia mandatarea reprezentantului Consiliului
Local al oraqului Vtrlenii de Munte ln Adunarea Generaltr a Acfionarilor S. dRAHOVA
INDUSTRIAL PARC> S.A" pentru numirea unui membru in Consiliul de administrafie al
societtrfii.
Auditor Stoioa Florica prezintl raportul intocmit de compartimentul audit.
Consilier local Cdinoiu Dragoq prezintil raportul comisiei pentru probleme juridice qi de
disciplintr" munca $i proteclie sociald.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezinttr avizul s[u pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discu{ii nu sunt.
Proiectul este supls la vot gi aprobat cu 15 voturi ( pentru D, adoptindu-se hottrrArea

ar9lD,02l.

l0) AI

paptelea proiect de hotlr0re se referi la aprobarea Planului de Mobilitate
Urbantr Dursbili al Oraqului Vtrlenii de Munte.
$ef birou urbanism Chiroiu Nicolae prezintll raportul intocmit de c6tre serviciul urbansim gi
de cite compartimentul cadastru qi agriculturd"
Consilier local Oprea Constantin prezinttr raportul comisiei economico-financiare gi
agricultuo.
Consilier local Pavel Cristina prezintE raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului $i
urbanism, protecfia mediului gi turism.
Viceprimar Mareg Liliana prezintil raportul comisiei pentru activitEli social-culhrale, culte,
invdldm6nt, s[ndtate gi familie, protectie copii, tineret gi sport.
Consilier local Ctrlinoiu Dragog prezinttl raportul comisiei pentru probleme juridice gi de
disciplinA, munci gi protectie social5"
Secretarul general al oragului Onoiu Elena-Adina Fezinti avizul s6u pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discufii nu sunt.
Proiectul este supus la vot gi aprobat cu 15 voturi ( pentru D, adoptindu-se hottrrirea
nr.92t2021.

Al optulea proiect de hottrr$re se referi Ia neexercitarea dreptuIui de preempfiune
al oraqului Vtrlenii de Munte asupra cumplrtrrii terenului h suprafafi de 212 mp,
categoria de folosinftr arabil" situat in extravilanul oragului Vllenii de Munte, tarla 2,
11)

parcela 84/3, identilicat cu nr. cadastral 26401.

Referent Georgescu Cornelia prezintd raportul intocmit de c[tre Compartimentul Cadastru gi
Agricultur6.
Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare qi
agricultur6.
Consilier local Pavel Cristina prezintd raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului qi
urbanism, protec{ia mediului qi turism.
Consilier local Cllinoiu Dragoq prezintd raportul comisiei pentru probleme juridice qi de
disciplind, muncl qi protec{ie social[.
Secretarul general al oragului Onoiu Elena-Adina prezintl avizul sau pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discutii nu sunt.
Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi << pentru >>, adoptflndu-se hotlrflrea
nr.9312021.

Al nouilea proiect de hotirire se referl la neexercitarea dreptului de preemp(iune
al oraEului Vllenii de Munte asupra cump[ririi terenului in suprafa{I de 2lS ffip,
categoria de folosinfl arabil, situat in extravilanul oraqului Vllenii de Munte, tarla 2,
12)

parcela 8413, identificat cu nr. cadastral 26402,
Referent Georgescu Cornelia prezintd raportul intocmit de c[tre Compartimentul Cadastru qi
Agricultur6.
Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare Ei
agriculturd.
Consilier local Pavel Cristina prezintl raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului Ei
urbanism, proteclia mediului qi turism.
Consilier local C[linoiu Dragoq prezint[ raportul comisiei pentru probleme juridice Ei de
disciplind, munc[ qi protecfie social[.
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 >>, adoptffndu-se hotlrffrea
nr.9412021.

13) Al zecelea proiect de hotlrflre se refer[ la aprobarea incetlrii contracului de
concesiune nr.539117.01.2007, incheiat intre Consiliul Local al oraqului VIIenii de Munte qi
Grupul $colar Agromontan Romeo Constantinescu avflnd ca obiect exploatarea unui bun teren in suprafa[d de9172 ha, situat in oraqul Vllenii de Munte, cartierul Rizineqti.
$ef serviciu Ni[u Elena prezint6 raportul intocmit de c6tre serviciul buget-finan1e, impozite qi
taxe locale.
Consilier local Cllinoiu Dragoq prezint6 raportul comisiei pentru probleme juridice qi de
disciplinE, munc6 qi protecfie sociald.
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 hotlrffrea
nr.9512021.
14) At unsprezecelea proiect de hotlrflre se refer[ la aprobarea Regulamentului pentru
organwarea gi desfEgurarea analizei noului proiect de management al doamnei Ene Florina,
manager al Centrului Cultural 5sNicolae Iorga" al oraqului Vilenii de Munte, caietului de
obiective qi constituirea comisiilor.
Secretar general Onoiu Elena-Adina prezintdraportul intocmit de Oficiul Resurse Umane.
Viceprimar Mareq Liliana prezintd raportul comisiei pentru activitSli social-culturale, culte,
invdf6mdnt, sdndtate qi familie, protecfie copii, tineret qi sport.
Consilier local C6linoiu Dragoq prezintl raportul comisiei pentru probleme juridice qi de
disciplin6, muncd qi protecfie sociall.

Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezint6 avizul s6u pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discufii nu sunt.
Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi < pentru >>, adoptflndu-se hotlrirea
nr.9612021.

15) Al doisprezecelea proiect de hotlrflre se referl la aprobarea proiectului qi a
cheltuielilor legate de proiect ,,Creqterea calitlfii viefii pentru poputafia din oraqul Vllenii
de Munte prin imbunitlfirea serviciilor sociale, educafionale, culturale qi recreative qi
imbunitlfirea spafiilor publice urbane".
$ef birou urbanism Chiroiu Nicolae prezintdraportul intocmit de cltre serviciul urbansim.
Consilier local Oprea Constantin prezifid raportul comisiei economico-financiare gi
agriculturd.

Consilier local Pavel Cristina prezintd raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului qi
urbanism, proteclia mediului qi turism.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezint6 avizul s6u pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discufii nu sunt.
Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi < pentru >>, adoptffndu-se hotirffrea
nr,9712021.

f6) Al treisprezecelea proiect de hotirflre se referl la inchirierea prin licitafie publici a
imobilului situat in oragul Vllenii de Munte, strada Berevoieqti, nr.8 , in suprafafi de 10

mp, precum qi terenul aferent acestuia.
$ef birou I.T.L. Moraru Maria-Ancuta prezintd raportul intocmit de cltre serviciul bugetfinanfe, impozite qi tane locale.
Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare qi
agricultur6.
Consilier local C6linoiu Dragoq prezintl raportul comisiei pentru probleme juridice Ei de
disciplinE, muncd gi protec{ie social6.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintl avizul sdu pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discufii nu sunt.
Proiectul este supus Ia vot qi aprobat cu 15 voturi < pentru >>, adoptffndu-se hotirf,rea
nr.9812021.

Al paisprezecelea proiect de hotirflre se referi la inchirierea prin licitafie publici a
imobilului situat in orapul Vllenii de Munte, strada Berceni, nr.l , in suprafalil utiH de 281
17)

mp, precum qi terenul aferent acestuia.
$ef birou I.T.L. Moraru Maria-Ancuta prezint6 raportul intocmit de cltre serviciul bugetfinanfe, impozite qi taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare qi
agriculturl.
Consilier local Cllinoiu Dragoq prezintd raportul comisiei pentru probleme juridice qi de
disciplinE, munc[ qi protec]ie social6.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintdavizul s6u pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discufii nu sunt.
Proiectul este supus la vot gi aprobat cu 15 voturi << pentru >>, adoptflndu-se hotirffrea
nr,9912021.

Al cincisprezecelea proiect de hotirffre se referi la inchirierea prin licitafie publicl a
imobilului situat in oragul Vllenii de Munte, strada Berceni, nr.l , in suprafaftr utiH de 52
18)

mp, precum qi terenul aferent acestuia.

$ef birou I.T.L. Moraru Maria-Ancufa prezintd raportul intocmit de cdtre serviciul bugetfinan{e, impozite qi taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezintd raportul comisiei economico-financiare

qi

agricultur6.

Consilier local Cdlinoiu Dragoq prezint[ raportul comisiei pentru probleme juridice qi de
disciplin[, munc6 qi protecfie social[.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintd avinil s[u pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discufii nu sunt.
Proiectul este supus
nr.100/2021,

la vot qi aprobat cu 15 voturi < pentru >, adoptflndu-se hotirflrea

19) Al qaisprezecelea proiect de hotirf,re se refer[ la stabilirea qi sancfionarea unor
contraven(ii
$ef birou I.T.L. Moraru Maria-Ancufa prezintd raportul intocmit de cdtre serviciul bugetfinanfe, impozite qi taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezintd ,raportul comisiei economico-financiare qi
agriculturS.

Consilier local C6linoiu Dragoq prezintd raportul comisiei pentru probleme juridice qi de
disciplin[, munc[ Ei protecfie social6.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezint[ avizul s6u pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discufii:
Consilier local Costache lrinel-Augustin: a$ vrea s6-l rog pe dl primar, dacd se poate, sa
introduc em 2 amendamente la acest proiect.
Primar Florin Constantin: nu, avea[i posibilitatea in 5 zile.
Consilier local Costache Irinel-Augustin: person al, ameruile la persoanele fizice mi se par
cam mari. Sunt de acord cu ele, sunt de acord cu cuantumul amenzilor la persoanele juridice, dar
la personele fizice mi s-ar fi p6rut normal sI fie ceva mai mici fap de cele la persoanele juridice.
In al doilea rdnd ag vrea sE spun sau s5 rog funclionarii publici ca in priml fazd sI aibe grij6 ca,
contravenienfii si beneficieze intdi de o informare corectl qi apoi mi-aq dori un avertisment.
Consilier local Manta Adrian: dacl s-a observat, in oras s-a inmultit numlrul porumbeilor
care nu ii are nimeni in proprietate. Nu gtiu dac6 e bine s[ lu6m in considerare sI facem ceva,
incdt s[ stop6m creqterea num6rului. Am vdztrt c[ toatl lumea le dI de mdncare, dar nimeni nu le
face o cuqc[, s6-i prind6. SA gasim o solutie. Pentru cd nu e normal qi sunt gi purt[tori de boli.
Alte discutii nu mai sunt.
Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi << pentru >>, adoptflndu-se hotlr6rea

nr.10ll202l,
20) Al qaptesprezecelea proiect de hotlrffre se refertr la rectificarea bugetului de venituri
cheltuieli
al Spitalului Orlgenesc Vllenii de Munte pe anul 2021 qi estimlri pe anii 2022Ei
2024

$ef serviciu Ni[u Elena prezintd raportul intocmit de c6tre serviciul buget-finante, impozite qi
taxe locale.
Consilier local Oprea Constantin prezintl raportul comisiei economico-financiare qi
agriculturi.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintd, avizul s6u pentru legalitate, ce este
favorabil.
Disculii nu sunt.
Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi << pentru >>, adoptflndu-se hotlr6rea

nr.l02l202l.
21) AI optsprezecelea proiect de hotiirffre se referl la rectificarea bugetului de venituri
qi cheltuieli al oraqului Vllenii de Munte, pe anul 2021qi estimiri pe anii 2022-2024

$ef serviciu Nifu Elena prezintd, raportul intocmit de cdtre serviciul buget-finffile, impozite qi
taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezintl raportul comisiei economico-financiare qi
agricultur[.
Consilier local Pavel Cristina prezintd raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului qi
urbanism, proteclia mediului qi turism.
Viceprimar Mareq Liliana prezint6 raportul comisiei pentru activitEli social-culturale, culte,
inv[[6mdnt, sinitate qi familie, protec]ie copii, tineret qi sport.
Consilier local Cllinoiu Dragoq prezintd raportul comisiei pentru probleme juridice qi de
disciplin[, muncd qi protecfie socialS.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintdavizul s6u pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discufii:
Consilier local Costache lrinel-Augustin: dna Nifu, v-a$ ruga foarte mult ca data viitoare sd
specificafi qi modificirile in text. Dvs. specificati doar sumele fbr[ sE evidenfiafi faptul c[ lipsesc
de acolo foarte multe lucruri. Unul dintre ele este qi toc6torul despre care domnul primar nu ne-a
comunicat nimic, cE l-a qters din vechea formd care am aprobat-o. Aq vrea sE iI intreb pe dl
primar dacd este de acord sI adaug amendament in acest sens.
Primar Florin Constantin: v-am spus cd avea[i posibilitatea in 5 zile. Nu sunt de acord.
Consilier local Costache Irinel-Augustin: aq dori sI v[ intreb de ce afi scos toc6torul.
Primar Florin Constantin: nu se incadra la costuri. Un tocitor de vegetale este peste 80.000
euro.

Consilier local Costache Irinel-Augustin: afi cerut la vreo societate?
Primar Florin Constantin : se ocup6 Biroul de achizilii.
Alte discutii nu mai sunt.
Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 15 voturi << pentru >>, adoptflndu-se hotlrflrea

nr.l03l202l.
22) Alnoulsprezecelea proiect de hotirffre se referl la conferirea titlului de cetlfean de
onoare al oraqului Vllenii de Munte
Inspector Arhiv6 gi Registratur[ $tefan Oana prezirxd raportul intocmit de cdtre Serviciul
administrafie publicl loca16.
Consilier local Oprea Constantin prezint6 raportul comisiei economico-financiare qi
agriculturl.
Consilier local Pavel Cristina prezintd raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului qi
urbanism, proteclia mediului qi turism.
Viceprimar Mareq Liliana prezintd raportul comisiei pentru activitIli social-culturale, culte,
invdf[mdnt, slnEtate qi familie, protec]ie copii, tineret qi sport.
Consilier local C6linoiu Dragoq prezintd raportul comisiei pentru probleme juridice Ei de
disciplinI, muncd qi protecfie social6.
Secretarul general al oraqului Onoiu Elena-Adina prezintd avizul s6u pentru legalitate, ce este
favorabil.
Discufii:
Consilier local Manta Adrian: nu am vdzut sE se stabileasc6 niqte criterii. Ali enumerat acolo
niqte lucruri care orice profesor trebuie s[ le facS in timpul sau cdnd este la qcoal6. Nu am vdzut
qi altceva in afard de activitatea profesionald. Dac6 stau bine gi md gdndesc, la mine in familie am
2 persoane care consider eu cd pot fi cetdfeni de onoare. Prima este mama care pot spune cI are
aceeagi notorietate ca domnul Tin[sescu, cel pufin pe plan jude]ean. A doua este bdiatul meu.
Este primul elev care a fost din clasa intdia pene in clasa a doisprezecea premiant locul unu,
preqedintele elevilor, primul elev al Colegiului care a accesat qi a inv6lat intr-o universitate in
primele din o sut6 din lume. Eu v[d amflndou6 aceste exemple, pot fi oricdnd cet6feni de onoare.
V-a$ recomanda s[ lua]i in calcul ca qi data trecut6, si revizuili acest proiect de hotardre prin
participarea domnului Dan Diaconescu care a fost qi data trecutfl cel care v-a f[cut proiectul s[
poat6

fi

aprobat.

Consilier local Costache lrinel-Augustin: nu dl. Dan l)iaconescu mi-a t]cut proiectul. Voi sta
cle vorbl cu dl Manta in ntomentul in care o s[ fie in stare sE facd r.ur proiect. DAnsul imi cld
sugestii culn s[ t'acem un proiect in condiliile in care ddnsul r1u a depus un proiect niciodatd.
Consiler local GAjrnan Doru: fiecare dintre noi are dreptul la un punct de vedere. Pf,rerea urea
este cd daci vii cu un proiect care vizeazd, aspecte economice ale oraqului sau oferte din partea
consilierilor pentru populafie, este ok, dar s[ vii cu un proiect care priveqte o persoan[, cu o
calitate deosebitl in oraE ;i sd ii expui numele pe un proiect, din punctul meu de vedere, doar
pentru favoruri politice pentru tine... Dacd vii cu numele unei persoane publice, cu o notorietate
in orag, qi vii qi o expui" nu mi se pat'e corect.
Consilier local Costache Irinel-Augustin: este o rnodalitate prin care ii ardtdm cd il apreciem.
Consiler local Gdjman Doru: acLtm nu il apreciafi.
Consilier local Costache lrinel-Augustin: ar trebui sd probafi ceea ce spuneli.
Consiler local Gdirnan Doru: un astfel de proiect se discuta cu fiecare consilier in pafie,
indiferent de situafie, inainte de a expune public numele unei persoane. Eu a$a consider.
Consilier local Costache lrinel-Augustin: spunefi niEte lucruri care nu sunt adevdrate.
Consiler local GAjman Doru: dacd acest proiect va cddea, crlm credeli cd va fi privit dl
profesor in oraq?
Consilier local Costache lrinel-Augustin: este punctul dvs. de vedere.
Consiler local Gdjman Doru: eu irni cer scuze dacd arn greqit cu ceva.
Consilier local Diaconescu Dan: ca sd il corectez pe dl Manta, proiectul dinainte ii apar'{ine
cllui Costache, eu aln fbcut anumite sugestii. Mi se pare o situalie ingratd pentnr dl Tdn[sescu pe
care ?l apreciez. imi aduc aminte intr-un mandat anterior, am avut o luare de pozilie tot in acest
sens. In principiu sunt impotriva atribuirii titlului de cetdlean de onoare cadrelor didactice care
sttnt in activ:itate. Mi se pare un pic folat6 treaba asta. Dacd ia Prerniul Nobel, Pulitzer, ok, a doua
zi il facem cetdlean de onoare.
Consilier local Florea Gheorghe-Gabriel: e fbarte bine cd avem de unde alege. Nu ne putem
certa Ei nici sd-l punem pe dl profesor intr-o situalie delicata. Pe viitor. cum a spus dl Manta,
poate vom gasi alte criterii.
Primar Florin Constantin: def a e pus intr-o situalie. Era bine sd se discute inainte de a se face
proiectul dsta cu colegii ;i nu se mai ajr"rngea la situalia asta. Aqa curn spunea qi dl Diaconescu,
creerl un precedent dacd facem cetdlean de onoare un profesor in activitate.
Apropo de proiectele domnului profesor. Consiliul Local a apreciat rezultatele ddnsului.
Acum 2 ani, copiii de la Roboticd au fost premiali, inclusiv domnul profesor Tdndsescu" pe
scena de [a Festivalul Juicii qi i s-a alocat br"rget pentru activitatea care o desfEqoard.
Pentru fiecare olirnpiadd, pentru fiecare concurs cdqtigat ;i elevii qi profesorii sunt premiali
de Consiliul Local.
Consilier local Andreescu Dumitru: ali discutat cu domnul profesor inainte?
Consilier local Costache Irinel-Augr"rstin: da.
Alte discutii nu mai sunt.
Proiectul este supus la vot qi respins cu 3 voturi < impotriv[ > (dna MareE l,iliana, dl. PuqcaEu
Gheorghe-Adrian ;i dl. Tabard Marius-Lucian), 8 < ablineri > (dl Andreescu Dumitru, dl Cdlinoiu
Dragoq, dl. Diaconescll Dan, dl G6jrnan Doru, dna Moldoveanr,r Iuliana. dl. Manta Adrian, dl
Oprea Constantin qi dl. Piscan Ion-Daniel) qi 4 voturi < pentru > (dl Costache Irinel-Augustin, dl.
Florea Gheorghe-Gabriel, dna Pavel Cristina Ei dl Rotaru f)aniel).

Apoi inspector Arhiva qi Registraturd $tefan Oana prezintd infbrmarea privind modul

de

aducere la indeplinire a hotdrdrilor adoptate de Consiliul Local al oraqului Vdlenii de Munte in
perioada 0 1 .0 1 .2021 -3 0.06. 2021 ,

Inspector Arhiv[ qi Registraturd $tefan Oana prezint[ informarea privind solu]ionarea
petiliilor inregistrate la Primdria ora;ului Vdlenii de Munte in perioada 01 .0 1 .2021-30.06.2 021.
Director executiv DAS Sdvulescu Marian a prezinti raportul privind activitatea desftEuratd de
asisten{ii personali conform prevederilor H.G .26812A07, pentru semestrul I, anul 2021.
23) Uttimul punct al ordinii de zi este cel intitulat < intreblri, rispunsuri, interpellri,
diverse >>.

Disculiile au loc astfel:
Consilier local Pavel Cristina prezintd raportul cle activitate a[ Parcului Industriat in perioacla
aprilie 2021-iunie 2021intocrnit de dna director.
Consilier local Pavel Cristina: s-a incheiat noua evaluare a irnobilului de la F-dgetu. Valoarea
este de 1.472.900 euro frrh TVA. Sdptdm6na viitoare o sd intrunim comisia qi o sd demardm
procedura de r,6nzarc.
Prirnar Florin Constantin: avefi acolo niqte materiale care din punctul meu de vedere sunt cu
o ttzur6 moralS de 100%" cred cd sunt dinainte de 1989, culite de strung, Epirale, piulile, Eeibi etc.
Cu alea ce se intArnpl[? To]i cumpdrltorii vor cere certificate de calitate.
Consilier local Oprea Constantin: vor trebui casate Ei transformate in fier vechi.
Consilier local Pavel Cristina: cele care vor mai putea fi folosite Ei vdndute vor trece prin alt[

procedurd.

Primar Florin Constantin: sunt solufii. Trebuie un evaluator Ei sI spun6: astea benefici azd de
certificat de calitate qi nu pot sd le mai dau qi le propun la casare, pentru acestea nu trebuie
certificat de calitate ;i se face un prel.
Consilier local Pavel Cristina: au fost 18 Eedin{e ale Consiliului de Administralie in 4 luni.
Primar Florin Constantin: r,reau sd faci propunere ca mernbrii din Consiliul de Administralie
sd primeascd indemnizgiacel pulin la nivelul consilierului local. Trebuie verificatd legislafia.
Dl consilier local Florea - Gabriel, informeazd Consiliul Local apropo de rampa de gunoi.
Consilier local Florea Gheorghe-Gabriel: vis-a-vis de situalia rampei cle depozitare, lucruri
ttoi nu se intdmpla. Nu se mai clepoziteazd niciun gram de gunoi menajer. doar gunoi tratat. Este
adus intr-o stare de tratare care deja are pornitd o procedur[ de fermentafie. Datorita caldurilor
exagerat de mari, este normal sa dea rnirosuri destul de mari datoritd procesului de fbnnentare.
Arn demarat toate procedurile, s-a semnat contractul cu o firrnd pentnr inchidere. A verrit Garda
de Mediu itr coutrol de 2 s[ptam6ni. Au venit, au verificat. ne-aur dat mdsuri. Mare parte le-am
?ndeplinit. Probabil, dar mai mult ca sigur una dintre mdsuri provizorii sau pdnd cdnd se
implementeazft proiectul de inchidere va fi acoperirea intregii suprafele a gropii ctr un strat de 1012 cm de pamdnt, de nisip, ce vom gdsi mai bun ca pre!. E posibil sd ludm din prejurul alveolelor,
e posibil sd aducem $i de la furnizorii cei mai apropia{i. Suprafb{a este destul de rnare. Pdnd se va
irnplementa proiectul de inchidere, cred cd e singura solulie. Nu exist[ ceva nou. Este tbarte cald.
Consilier local Piscan [on-Daniel: acest gunoi care il aducem de la Ploieqti, ce rol are?
Consilier local Florea Gheorghe-Gabriel: nu aiutd la nimic.
Primar Florin Constantin: eu am tEcut sesizare la Garda de Mediu care e in control acolo. Ce
mdsuri va iua'/
Consilier local Florea Gheorghe-Gabriel: m[surile tehnice privind depozitarea le-am
indeplinit. M[surile drastice care cred cd le va face, cred cd va fi retragerea Autoriza{iei de
Iunclionare. Una din rn[surile urgente va fi acoperirea cu un strat de p[m6nt.
Primar Florin Constantin: ce ar insemna ca procedurf, s[ acoperili cu un strat de pdrndnt?
Consilier local lrlorea Gheorghe-Gabriel: dac[ contractdm o firm[ r,or fi niEte costuri destul
de mari, dacd il facern in regie proprie vor ficosturi numai cu motorina.
Primar Florin Constantin: rnai aveli intreb[ri despre rampd?
Consilier local Costache Irinel-Augustin: dacd qi cdnd se vor porni lucrf,rile la blocurile
pentru medici?
Prirnar Florin Constantin: intrebali la ANL. Eu nu sunt supus unui interogatoriu. Este un
proiect al ANL. Oraqul Vdleni nu a fEcut decdt un parteneriat ;i a pus la dispozifie r-rn teren.
Consilier local C-'ostache Irinel-Augustin: sd inleleg cd refuzafi dialogul. Puteli sd argumentali
si de ce?
Primar Florin Constantin: dacd md intreabd oamenii, eu le-am r[spuns mereu.
Consilier local Diaconescu Dan: doresc sd infbrmez colegii consilieri c[ asta a fbst ultima
qedin!6 la care particip. incepdnd cu I august 2021 demisionez.
Primar Florin Constantin: vdd ca Ei cu colegii comunicarea este foarte...
Consilier local Costache Irinel-Augustin: dacd nu se implic6.
Primar Florin Constantin: dl Diaconescu ai lbst impotrivd" dar eqti urn tip pragmatic, realist,
spui lucrurilor pe nume.

Consilier local Gdjman f)oru: eu zic cd plecarea domnului l)iaconescu va fi o pierdere pentrll
Consiliul Local.
Consilier local l)iaconescu Dan: eu imi dar.r demisia inclusiv clin partidut Prahova in Acfiune.
Consilier local Costache Irinel-Augustin: este foarte bine cd facefi asta pentru cd oamenii
neirnplicali nu au ce sd caute in politicd.
Consilier lclcal Diaconescu Dan: sunt neimplicat qi anacronic, dar am demnitate.
Consilier local Piscan Ion-Daniel: pentru Consitiul Local este o pierdere plecarea domnr-rlui
Diaconescu. Ali fost mereLr ur1 om cerebral qi afi spus lucrurilor pe nume.
Consilier local Oprea Constantin: domnul Diaconescu a tras parlidul in sus.
Consilier local Manta Adrian: dl Diaconescu a plecat de la noi din partid. Am avut sincere
regrete cd a plecat atunci. Proiectul de hotdrdre pe care am refuzat sd-l accept, mi se p[rea o
discrirninare la adresa femeilor din Vdlenii de Munte. Era vorba de vdrstd, de ocupa{ie. Acum mi
se sptlne cd nn sunt in stare sd fac un proiect de hotdrdre. Mai bine nu fac decdt sd fac unul prost.
Mai bine stau acasd.
Primar Florin Constantin: precizez cd Rampa este in verificarea Gdrzii de Mecliu. Cu
certitudine vor l6sa rndsuri de inchidere. Probabil ca dornnul Clostache Etia lucrul Ssta qi s[-qi
asume politic cd se inchide Rampa datorit[ [ui. Nu mai e nevoie de semndturi. Nu mai pierde
timpr"rl. Pierde timpul sf, strdngi semn[turi pentru asocialii de proprietari cdrora Ei colegilor le-ai
promis cd o sd te ocupi sd str6ngi semndturi sd facem termosisternul de la bloc. Rampa tlu se
inchide la intdrnplare pentru cd a fost un proiect cu fonduri europene si trebuie respectat.
Referitor la Clubul Sportiv, sdptdmdna trecutd am avut o discurlie cu o parte clin consilierii
locali. S-a stabilit ca Sala de Sport sd t-re preluat[ de C1ubul Sportiv. Aparatul de specialitate, in
spela Resursele Umane, Secretarul General al oraEului se ocup[ de documentafie. Trebuie gdsit[
formula legala de transfer a celor 6 salariali ai Sfllii de Sport. Cumularea instituliilor trebuie
fEcutd legal. Trebuie s6-i ddm personalitate juridic5, trebuie deschise conturi, acel director sau
pre;edinte de club trebuie sd indeplineascd ni;te condilii. Trebuie stabilit un buget pentru
persoanele angajate permallent Ei pentru cele care vor avea contract de prest6ri servicii. Cdnd vor
fi materialele preg[tite o s[ vd convoc sa discut[rn, sd le analizdm qi apoi s5 le punem in proiect
de hotdrAre.

Avem posibilitatea sd mai facem un contract de prest6ri servicii, cd tot discutdm de Polilia
Lcrcal[. In organigrarnd figurf,rn cu 11 polifiqti locali, din care au mai rdmas doar 9. Din cer 9,2
sunt in concediu rnedical. Mai sunt 7. Avem camere de luat vederi in tot oraEul. Cu 7 poliliEti
locali nu po{i s[ ai permanenld Ia samere. Proiectul este de a modifica organigranla prin
arrgajarea a 3 sau 4 persoane cr.r dizabilitAti deoarece nu e nevoie decAt sd stea in scaun, sf,
vizioueze calnerele qi sd informeze Ploilia Localf, s[ se deplaseze in zona respectivd. Cred ci prip
vizionarea camerelor qi intervenfia Poliliei mai rapicld Ei rnai eficientd. incercdm Ei sper sd aibe
ranclament. Sunte{i de acord sd demardtn procedura de modificare a organigramei, pentru cd qi
pentru Clubul Sportiv trebuie lucrat la organigramd.
Alte disculii nu mai sunt.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal de qedin\d, la care se anexeazd toate
materialele discutate, ce fac parte integrant[ din dosarul special al acestei qedinle ordinare a
Consiliului Local al oraqului V[lenii de Munte.
$edinfa s-a terminat la ora 1030.
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