CONSII-IUL LOCAL
AI, ORASULUI
VALENII I]I.] Mt]NI.F]
PROCES _ VERBAL

incheiat astdzi 04.05.2022. la sediul Primdriei ora;ului Vdlcnii de Muntc (sala de qedinlc), cu
ocazia qedinlei ordina+dextraordinare convocatd de indatd a Consiliului Local al oraqului Vilenii
dc Munte.
gedinp a inceput la ora 1600 9i este publici.
Convocarea sedinlei s-a licut prin dispozilia primarului oralulti Vdlenii de Muntc nr.280 din
04 ]f.,i.al,2022.
lniliatorul proiectului ordinii dc zi estc primarul oraflllui V5lenii dc Munte Florin
Constaltin.
Secretarul general al orafului Vdlenii de Munte, Onoiu Lllcna-Adina. f'ace prezenla
consilierilor locali. constatAnd ce sunt prezenli consilierii locali: Andreescu Dumitru, Cdlinoiu
Drago$, Costache lrinel-Augr]stin. Florea Gheorghe-Gabriel, Gaiman Doru. Manta Adrian,
Mareq Liliana, Moldoveanu luliana, Oprea Daniel. Olelea Bogdan-Andrei. Pantelimon Gab elIrinel. Pu;ca;u Gheorghe-Adrian. Rotaru Daniel $i TabtuA Marius-Lucian.
La qedinqd lipsesc consilierii locali Oprea Constantin. Pavel C stina qi Piscan lon-Daniel.
La qedinld mai participa doamna Vasile Anna-Maria, administratorul public al judelului

l)

Prahova.

Sedinla este lcgal constituitd.

2) Prefedintele de lcdinfd Andreescu Dumitru supune la vot deschis procesul-verbal incheiat
cu ocazia ;edinlei ordinare a Consiliului Local al oraqului Vdlenii de Munte din data dc 29 aprilie
2022. intrebdnd dacd sunt modificiri/completiri de licut.
Procesul verbal de gedinfa este supus la vot qi aprobat cu 14 voturi (pentru).
Apoi pregedintele de Sedinla supunc la vot deschis proiectul ordinii de zi.
Proiectul ordinii de zi este supus la vot ii aprobat cu 14 voturi <pentru).
3) Ordinea de zi estc urmdtoarea:
a) proiect de hotdrere privind aprobarea Studiului de fezabilitate. a indicatorilor tehnicocconomici, a Strategiei de tarifare. precum qi a cofinantarii obiectivului dc invcstifie din U.A.T.
Vilenii de Muntc in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a inliastructurii de apd;i apA
uzat5 din judelul Prahova, in perioada 2014-2020" (comisia nr.l, comisia nr.2. comisia nr.3 qi
comisia nr.4):

b) proiect de hotirAre privind acordarca unui mandat special domnului FLORIN
CONSTANTIN, primarul oragului Vilenii de Munte. judelul Prahova, pentru a vota aprobarea
Studiului de fezabilitatc. a ildicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de Tarifare. precum gi a
cofinanldrii obiectivului de investilii/investiliilor aferente "Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de api $i apd uzat5 din judelul Prahova. in perioada 2014-2020" in Adunarea
General5 a Asociatiei de Dczvoltarelntercomunitard "Parteneriatul pentru Managementul ApeiPrahova" (comisia nr.l, comisia nr.2, comisia nr.3 gi comisia nr.4);
c) intreberi. respunsuri, interpeldri, diverse.
4) Primul proiect de hotirere se referi la aprobarea Studiului de fezabilitate, a
indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare, precum li a cofinan{irii
obiectivului de investitie din U.A.T. Vllenii de Munte in cadrul "Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apd Qi apd uzatl din judelul Prahova, in perioada 20142020"
$efserviciu Nitu Elena prezinti rapoftLrl intocmit de catre serviciul buget-finan1e, impozite

;i

taxe locale.

Discutii:
Consilier local Florea Gheorghe-Cabriel: dac6 una din cele 28 de consilii locale nu aprobe
Studiul de fezabilitate !i indicatorii tehnico-ecolomici, finantarea va merge inainte sau este
obligatoriu ca toatc consiliile si fie de acord?

Administrator public Vasile Anna-Maia: dacii una nu cstc dc acord. finantarer picr.
Consilier local Costache Irinel-AugLrstin: mi-ar li plicut astdzi sa fie qi un reprezentanl de la
FIidro Prahova. Nu au ie$it niciodatA cu o informare cdtrc oamcnii din zond. Oamenii ne intrcabd
des ce se intempld, de ce nu au canalizare pe stradd. de ce nu e l'uncliol1ala, cand o vor avea. si
noi nu mai stim ce sd le spunem. Cei de la Hidro Prahova mr au iclit niciodatd intr-un mod
transparent sd ne inlbrmeze !i pe noi astfel incat li noi sd ftim mai departe ce lucrr,rri spunem
oamenilor. Proiectul Asta fb(eazd un pic lucrurile. e pus pe masa noastri accelerat. Cum pot veni
sd votez un proiect pc care nici [u am avut timp se-l strLdiez. cand este un subiect atat de sensibil.
Primar FIorin Constantin: noi in sedinla de la sfdr;itul lunii aprilic am informat consilierii ca
am primit adres5 de la Hidro Prahova pcntru aprobarea indicatorilor economici qi S.f.-ului ce
conline 1200 pagini. Le-am comunicat cA il vor primi pe mail se il alalizeze, iar la urmatoarea
ledinld ordinard sA il dezbalem Si s[ il aprobdm salr 11u.
Admi strator public Vasile Anna-Maria: cei de la P.O.I.M. s-au gAndit cd dacd nu senneazd
contractcle de finanlare pand pe 15 mai 2022. judelul Prahova pierde finanlarea $i banii se vor
duce la alt jude1. Accst lucru nu se ltia cand ali primit adresele. Am fost anunlali ulterior. drept
pentru carc s-a luat mSsura de a trinite hartii la toli cei care sunt implicali.
PenA pc data de 15 mai trebuie intrep nse toate demersu le necesarc sA putem semna
contractul de finanlare. Asta este motivul pentru care este de ieri pe azi.
Problemele care au fost in Hidro Prahova gi carc sunt nroqtcnite trebuiesc reparale. Am avut
aceeaqi probleml 9i la Cimpina, Sinaia ;i Bdicoi. Existi probleme care sunt generate de legislatia
carc are lipsuri, legislalie care nu imi permite actualizarea prelurilor pe proiectele incepute. pe
proiecte curopene.
Primar Florin Constantin: anul acesta am transmis doui adrese, la interpeldrile consilierilor
locali pentru a ni se comunica in cc stadiu sunt lucrdrilc, dacd suportd cineva penalizdri de
intarziere a lucrarilor. Eu am trei grafice de lucrdri aduse de constructor. Atata dmp cat tu ca,
constructor 1i-ai asumat ceva, ell lrebuie se fac un calcul qi sa ili iau penalizdri. A luat cileva
vreun leu? Dejumitate dc an spun cd vor pune S.P.A.U.-rile in func{iune ;i nu a pus niciunul.
Consilier local GAjrnan Doru: nu proiectul este problema. Hidro Prahova este. pentru ce in ei
nu mai avcm incredere. De l0 ani ne rugf,m de ei se ne acopere o groapd, sA ne reparc o }eava.
limp in care rroi primdria;i Consiliul Local arn licut instalalii dc apd, canalizare din banii no$tri
fi ei nu au fost in slare s[ vind sA facd receplia.
Administrator public Vasile Anna-Maria: cred ce problema nu este proiectul. ci este Hidro
Prahova. dar sd ttili in momentul de fa!d. Hidro Prahova este in schimbare !i sper ca de data asta
am glsit varianla corecti ca aceastd cntitate sd fie condusd cum trebuie qi sd duoem la bun smrlit
toate proiectele.
Consilier local Costache Iri[el-Augustin: cet este de stringente decizia noastrd? Care este
termenul? Trebuie sd ludm decizia astlzi?
Administrator public Vasile Anna-Maria: pAM pe 15 mai trcbuic semnat contractul de
linanllre. dcr trebuiesc urmali ni)lc pali.
Consilier local Costache Irinel-Augustin: cum sd lc argumentez eu oamenilor dacd eu votez
cd sunt de acold cu acest proiect. Da{i-mi dumneavoastrA un argument solid.
Administrator public Vasile Anna-Maria: acestc tarif'e sunt aprobate de cei de la Comisia
Lluropeana pentru a putea derula acest proiect. in monrentul in care faci un proiect, ca sd poli sa il
faci i1i trcbuie niqte indicalori economici care determine filanlarea sau nu a acestuia. in
momentul in^ care se face un proiect de acest gen, Comisia Europeane nu iirtroduce bani pentru a
facc profit. In momentul in care se thce proiectul respecliv, se calculeaz5 indicatorii ratei de
rentabilitate financiard sau economicd gi se stabileqte dacA proiectul aduce beneficii, nu profit.
Tarifele sunt aprobate de eltitd]ile indreptelite si le aprobe. Ele nu sunt nigte preturi pe care le-a
hoterAt Hidro Prahova. Au in spate file de fundamentare, sunt validate. Cetifcnilor le puteli
spune ca^este un tarif de apd ;i canal care va asigura ca voi si nu mai aveli probleme cu apa gi
canalul. ln momentul in care esti intr-un proiect mdrel Ia comun, a nu participa in cadrul acelui
proiect, nu demonstreaza interesul general. Ca sA putem si dezvoltdm. trebuie sd dezvolam toatd
zona.

Primar Florin Constantin: in lista anuald de investifii ale S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.,
ora;ul Vdlenii de Munte are 2-3 miliarde lei investili. Ali vizut vreo investilie in oral?

Consilier local Oprca f)aniel: in monrentr.rl de l'ali vorbesc pentru minc ca persoand. nu pot
vorbi din paflea partidului cA nu sunt mandatat. puteli sd imi promiteli ca pild la finalul
mandatului dvs. vcti depune toate diligenlele ca proiectele irrcepute dc IIidro Prahova pe raza
U.A. f. VAleniide lMunte sa lie aduse la,/i.
Administrator public Vasile Anna-Maria: da.
Primar Florin Constantin: av6nd in vedere disculiile ce au avut loc astizi in Fdintd. il,)1i
retrag proiectele de pe ordinea de zi $i vd intrcb dace sunteli de acord sd ne mai intalnim o datd
maine. Astdzi nu qtiu dacd ajungeli la o concluzie.
Consilier local Andreescu Dumitru: tarifele care le-ali p ns in acest proiect, cu sau lird
proiectul 5sta. se va ajunge Ia ele?
Administrator public Vasile Anna-Maria: fhrd proiectul acesta vor fl mai mari.
Consilier local Andreescu Dumitru: dacd nu votAm pierdem tot?
Admioistrator public Vasile Anna-Maria: da qi pierde toale Prahova. Avdnd in vedcrc cd
acest proiect este in cadrul P.O.I.M. axa 2014-2020. proiectele trebuiesc llnalizatc, in principiu
pdnd in decembrie 2023 dacd sunt semnate.
Alte discutii nu sunt.
Drept pentru carc s-a incheiat prezentul proces-verbal de ledinld, la carc se anexeazA toate
materialele discutate, ce fac parte integrantd din dosarul special al acestci ledinle extraordinare
convocata de indafi a Consiliului Local al orasului Vdlenii dc Muntc.
$edinla s-a terminat la ora 1718.

,\ndreescu

Onoiu Elena-A$ir/a
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