PROCES-VERBAL
Data încheierii: 29 octombrie 2018

Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Slănic, la
sediul său, din str. Alexandru Odobescu, nr.2.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului oraşului Slănic nr.206 din 22.10.2018.
Se face prezenţa consilierilor locali şi se constată că sunt prezenţi 13 consilieri locali, lipsa
fiind domnii consilieri Buzea Cristian Petru şi Miroiu Nicolae .
Participă, de drept, domnul primar Moraru Remus şi doamna Cojocaru Cerasella Isabela,
secretar al oraşului Slănic.
Doamna Musat Maria este președinte de ședință și deschide ședința Consiliului Local al
orașului Slănic.
" Bună ziua! Începem ? Voi da citire proiectului ordinii de zi.
Proiectul ordinii de zi este următorul :
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 24 septembrie
2018.
2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 05 octombrie
2018
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractului de
închiriere între Oraş Slănic şi Partidul Social Democrat- Organizaţia locala Slănic.
Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere pentru “Terenul polivalent de
sport” şi “Terenul de tenis”, proprietatea UAT oraş Slănic. Iniţiator: dl. Primar Remus
Moraru.
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului “ Vestiare stadion “
„Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic” . Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea organizării licitaţiei, în vederea închirierii imobilului
“ Pavilion central spital, anexe şi teren aferent” . Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului
Slănic, încheiat la 30 septembrie 2018. Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
8. Diverse. Întrebări. Interpelări.
Doamna Muşat Maria dă citire proiectului ordinii de zi.Se suplimentează ordinea de zi cu
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic, pentru anul 2018, iniţiator
domnul primar, Remus Moraru.
“Cine este de acord cu proiectul ordinii de zi . Pentru ?” Membrii Consiliului Local Slănic au fost de
acord cu 13 voturi ”pentru” . „Împotrivă? Se abține cineva? "
Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi.
Doamna Muşat Maria prezintă primul punct al ordinii de zi.
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Aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului Local ținută în data de 24 septembrie 2018.
" Supunem la vot aprobarea procesului verbal. Cine este pentru? Discuţii avem?” . Procesul
verbal este votat cu 13 voturi pentru .
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local
ţinută în data de 05 octombrie 2018
Doamna Muşat Maria :”Discuţii ? Cine este pentru? „
Procesul verbal este votat cu 13 voturi pentru.
Doamna Muşat citeşte Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractului de închiriere între Oraş Slănic şi Partidul Social Democrat- Organizaţia locala Slănic,
iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Doamna Muşat Maria: "Comisiile ?"
Domnul Rotaru "Comisia nr.1 acordă aviz favorabil, proiectului de hotărâre în forma prezentată"
Doamna Stere Mihaiela: „ comisia nr.2 acordă aviz favorabil”
Doamna Muşat Maria :. „Comisia nr.3 acordă aviz favorabil”
Doamna Muşat : „Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act
adiţional la contractului de închiriere între Oraş Slănic şi Partidul Social Democrat- Organizaţia
locala Slănic, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru. Cine este pentru?”. Proiectul de hotărâre privind
aprobarea încheierii unui act adiţional la contractului de închiriere între Oraş Slănic şi Partidul
Social Democrat- Organizaţia locala Slănic, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Doamna Muşat Maria , dă citire Proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere
pentru “Terenul polivalent de sport” şi “Terenul de tenis”, proprietatea UAT oraş Slănic, iniţiator: dl.
Primar Remus Moraru .
Doamna Muşat Maria : "Comisiile?
Domnul Rotaru Ion : Comisia nr. 1, acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
Doamna Muşat : "Comisia nr.2 ?
Doamna Stere Mihaiela: „ comisia nr.2 acordă aviz favorabil”
Doamna Muşat Maria :. „Comisia nr.3 acordă aviz favorabil. Cine este pentru? .
Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere pentru “Terenul polivalent de sport” şi
“Terenul de tenis”, proprietatea UAT oraş Slănic, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru se aprobă cu 13
voturi “ pentru”.
Doamna preşedinte de şedinţă , Muşat Maria citeşte Proiectul de hotărâre privind atribuirea în
folosinţă gratuită a imobilului “ Vestiare stadion “ „Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc Măgura
Slănic” , iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
Doamna Mușat Maria: "Comisiile?
Domnul Rotaru Ion : Comisia nr. 1, acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma
prezentată
Doamna Stere Ioana Mihaiela : "Comisia nr.2 acordă aviz favorabil."
Doamna Mușat Maria :” Comisia nr.3 acordă aviz favorabil. Se supune la vot .Cine este pentru?”
Se supune la vot proiectul de hotărâre, în forma iniţială.
voturi „ pentru”.

Proiectul de hotărâre este aprobat cu 13

Doamna Mușat Maria dă citire punctului 6 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea organizării licitaţiei, în vederea închirierii imobilului “ Pavilion central spital, anexe şi teren
aferent”, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
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Domnul Rotaru Ion : "Comisia nr.1 acordă aviz favorabil, proiectului de hotărâre în forma
prezentată. Vă rog să îi acordaţi cuvântul domnului consilier Costea să aducă un amendament.”
Domnul Costea Daneluş: „Nu se pune problema şi dacă era cu titlu gratuit eram de acord , dar
să ne gândim bine ca în contract să se stipuleze, dacă consiliul local va hotarâ alt fel .S-ar putea ca cel
care încheie contractul să nu faca nimic şi adică să avem posibilitatea să găsim pe altcineva care vrea
să investească „ .
Domnul primar spune că sunt trecute în contrat şi în caietul de sarcini aceste clauze. Clădirea
fostului spital s-a degradat şi se degradează în continuare datorită neutilizării şi trebuie găsită o soluţie.
Doamna Mușat Maria :"Comisia nr.3 acordă aviz favorabil " .Discuţii
Domnul consilier Bădulescu : Nu vrem să credem că suntem de rea credinţă, preţul de plecare al
licitaţiei este de 1400 , dar poate să fie si 1000-1200.Problema este alta: Noi îi punem totul la
dispoziţie, totul . Părerea mea este că pe 10 ani e mult. Poate putem lua fonduri europene şi putem
reînfiinţa spitalul şi atunci nu putem rezilia contractul. Doamna Secretar explică că cel care va lua
spitalul va fi obligat să incestească sumele prevăzute în caietul de sarcini.
Doamna Mihăilescu Sofia spune că acest spital odată închis nu va mai putea fi redeschis niciodată
pentru că nu mai îndeplineşte standardele actuale.
Domnul Badulescu spune : „ce le va spune oamenilor? că am dat spitalul?”
Domnul primar întrebă când a fost ultima oară să vadă ce mai este din cladirea spitalului, iar domnul
Bădulescu răspunde că acum vreo 2 ani.
Doamna Mihăilescu Sofia spune că dacă va mai funcţiona vreodată un spital în Slănic acesta
trebuie construit de la zero, întrucât clădirea nu mai îndeplineşte standardele de funcţionare pentru
spital.
Domnul Bădulescu spune că cel care va închiria, cum va desfăţura activitatea , nu face aceeaşi
activitate, nu aparţine de ministerul sănătăţii ? .
Doamna Mihailescu spune că acolo se vor desfăşura activităţi medicale conexe.
Domnul Chipeşiu spune că dacă se va putea face închirierea acest lucru va fi extraordinar.
Domnul Bădulescu spune că doar a întrebat, ca să ştie ce le va spune oamenilor care îl vor întreba
de ce a dat spitalul şi să ştie ce îi răspunde.
Domnul Mesteru spune că această clădire nu mai corespunde din punct de vedere tehnic şi că
trebuie refăcută de la fundaţie până la coamă. Fundaţiile sunt făcute în anii 50. Instalaţiile nu mai
funcţioneză şi trebuiesc refăcute. Ferestrele, unele au fost schimbate altele nu.
Doamna Stere : „ şi atunci el poate să îl demoleze?”
Domnul Meşteru spune că dacă guvernul va hotărâ vreodata construirea unui spital în oraşul
Slănic, nu îl va face acolo. Va face după standardele noi în alt loc. Noi să fim bucuroşi dacă vine
cineva să investească acolo.
Doamna secretar spune că la ora actuală nu se încasează nici macar un leu , impozit pe clădiri şi
teren iar dacă îl vom închiria se va plăti şi impozit pe clădire şi pe teren conform codului fiscal.
Domnul Meşteru spune că se vor încasa şi impozit pe salarii şi TVA, pentru punctul de lucru şi nu
vede nimic rău să se înfiinţeze un centru de îngrijiri paletive.
Domnul Bădulescu spune că dacă se închiriază spitalul şi el se dărâmă cine răspunde.Domnul
primar îi răspunde că obţinerea avizelor de funcţionare este în sarcina chiriaşului şi el trebuie să ia
toate măsurile pentru obţinerea lor.
Domnul Bădulescu spune că nu este împotrivă dar vrea să nu ne asumăm riscuri.
Domnul primar spune că acum doar hotărâm organizarea licitaţiei , nici măcar nu se ştie dacă va
veni cineva la licitaţie.
Domnul Costea spune că este un lucru foarte bun să avem o unitate de acest fel în oraş, şi noi nu
trebuie să ne opunem dacă cineva vine să investească, putea fi dat şi cu titlu gratuit , numai să avem o
unitate spitalicească în oraş.
Doamna Muşat Maria : „Supunem la vot. Cine este ”pentru”? " Împotrivă? Se abţine cineva”
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Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei, în vederea închirierii imobilului “
Pavilion central spital, anexe şi teren aferent”, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru, se adopta cu un
numar de 13 voturi.
Doamna Muşat Maria , președinte de ședință, dă citire punctului 7 din ordinea de zi: Proiect
de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la 30
septembrie 2018, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Doamna Muşat Maria: "comisia nr.1 ?"
Domnul Rotaru Ion : "Comisia nr.1 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma
prezentată "
Doamna Stere Ioana Mihaiela : "Nu avem.”
Doamna secretar spune că materialele pentru comisii au fost înaintate pentru toate comisiile pe
format de hârtie şi pe email. Doamna Stere spune că nu le a primit.
Doamna Mușat Maria :"Comisia nr.3 acordă aviz favorabil . Cine este ”pentru”? "
Membri consiliului local sunt de acord cu un numar de 13 voturi pentru. Proiectul de hotărâre
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la 30 septembrie
2018, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru, se adoptă cu un număr de 13 voturi, pentru.
Doamna Muşat Maria , președinte de ședință, dă citire punctului suplimentar înscris pe
ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic pentru anul
2018, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Doamna Muşat Maria: "comisia nr.1 ?"
Domnul Rotaru Ion : "Comisia nr.1 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma
prezentată "
Doamna Stere Ioana Mihaiela : "Nu avem.”
Doamna Mușat Maria :"Comisia nr.3 acordă aviz favorabil
Doamna Muşat Maria : Cine este ”pentru”? "
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic
pentru anul 2018, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru”.
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic pentru anul 2018,
iniţiator, dl. Primar Remus Moraru se aprobă cu 13 voturi pentru
Discutii:
Domnul Grigore întrebă ce se va organiza de 1 decembrie în oraşul Slănic.
Domnul primar oferă explicaţii cu privire la programul pe care îl va organiza domnul Vasile
Viorel, directorul Casei de cultura. Liceul va organiza activităţi pe data de 30 noiembrie, iar pe data de
1 decembrie se vor depune coroane şi alte activităţi. Domnul Costea spune că dacă se va hotărâ
desfăşurarea de activităţi care necesită cheltuieli din bugetul local, consiliul local va fi de acord cu
alocarea de bani pentru aceste activităţi.
Domnul Bădulescu spune că în legătură cu contractul de comodat, trebuie să se ţină cont că în
anul viitor ar trebui să se aloce mai mulţi bani pentru sport.
Nu mai sunt discutii.
Doamna Muşat Maria , președinte de sedință, declară închisă sedința ordinară a Consiliului
Local Slănic din 29.10.2018.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Muşat Maria
Secretar,
Cojocaru Cerasella Isabela
4

5

