PROCES-VERBAL
Data încheierii: 09 IANUARIE 2019
Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Slănic la
sediul său.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului oraşului Slănic nr.2 din 08.01.2019.
Domnul Lazăr Coman Ilie , preşedintele de şedinţă face prezenţa consilierilor locali şi se
constată că sunt prezenţi 13 consilieri locali: Mare Laurenţiu Cornel, Chipeşiu Florinel, Alionte
Gheorghe Georgel, Buzea Cristian Petru, Grigore Constantin Dan , Muşat Maria, Rotaru Ioan ,
Cristea Liliana, Gaftoi Mircea Ion, Miroiu Nicolae, Mihailescu Sofia, Stere Ioana Mihaiela,
Lipsesc: Costea Daneluş şi Bădulescu Cristian Dănuţ. Sedinţa se desfăşoară legal în prezenţa
majorităţii consilierilor locali în funcţie.
Participă de drept domnul primar Moraru Remus şi doamna Cojocaru Cerasella Isabela
secretar al oraşului Slănic.
Domnul Lazar Coman Ilie , preşedintele de şedinţă , citeşte proiectul ordinii de zi :
1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, a
deficitului secţiunii de dezvoltare şi secţiunii de funcţionare pentru încheierea
exerciţiului bugetului local al oraşului Slănic pe anul 2018. Iniţiator: dl. Primar Remus
Moraru.
2. Proiect de hotărâre privind privind închiderea execuţiei bugetului Activităţii finanţate
integral din venituri proprii (Sursa E) pentru anul 2018 . Iniţiator: dl. Primar Remus
Moraru.
Domnul Lazăr Coman Ilie , preşedintele de şedinţă : „ Sunteți de acord cu proiectul
ordinii de zi? Împotrivă? Se abține cineva?
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 13 voturi ”pentru”.
Domnul Lazar Coman Ilie , preşedintele de şedinţă dă citire Proiectului de hotărâre
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunii de dezvoltare şi
secţiunii de funcţionare pentru încheierea exerciţiului bugetului local al oraşului Slănic pe anul
2018, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
Domnul Primar explică urgenţa şedinţei, prin faptul că în normele pentru închiderea
exerciţiului bugetar pe anul 2018 , este prevăzut că până pe data de 09.01.2019, consiliile locale să
adopte hotărâri privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar, din excedentul bugetului local al
anilor precedenţi.
Domnul primar : „ Încerc să vă citesc din raportul serviciului financiar contabil. În anul
2017 a rămas un excedent de 3172019 lei care a fost repartizat pentru investitiile din 2018, iar la
finele anului 2018 , după acoperirea deficitului , s-a înregistrat un excedent de 1843609 , iar de la
activitatea economica s-a înregistrat un excedent de 650536 lei. Vă explic si de unde vine această
diferenţă: în primul rând din micşorarea cotei pe venit de la 16 la 10 %. S-a prognozat că se va
încasa taxa de la Salina, de 300000-400000 lei , dar şi în anul 2017 şi în anul 2018, nu s-a putut
încasa, am vorbit cu factorii de decizie de la Regia Sării, ni s-a răspuns şi ne tot plimbă, suntem
tot în procedură de chemare în judecată , dar ni s-a cerut o taxa de timbru de 30000 lei , am vorbit
cu doamna avocat şi a zis că poate nu va fi nevoie să plătim toată suma, s-a tot schimbat
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conducerea de la salină. Va dau un exemplu de ce veniturile au fost mai mici.(.....). Dacă anul
acesta personalul din primaria îşi va face treaba mai bine decât în anii anteriori şi vor aduce mai
multe venituri la buget, vom putea urca cu acest excedent , dar nu vreau să fac alte prognoze,
vedeţi bine, a trebuit, în şedinţa trecută să votăm mărirea salariului , în raport cu minimul pe
economie, raportat la coeficienţii stabiliti de 2 ani. Contribuţiile la salarii sunt mari.”
Domnul Chipeşiu: „ la încasări, sunt mai mari faţă de anul trecut?”
Domnul primar: Da , sunt mai mari. S-au făcut executări şi popriri şi s-au recuperat unele
restanţe.
Domnul Chipeşiu: „în afară de Salrom, tot ce aţi avut prognozat s-a încasat?”
Domnul Primar spune că nu. Sunt persoane fizice care datorează 12 miliarde vechi. Dar s-a
respectat procedura pentru a nu se prescrie. La persoane juridice se stă mai bine. La persoane fizice
sunt amenzile neîncasate , care dau în jos încasările. Sunt amenzi pe care nu le putem încasa
pentru că nici nu locuiesc în oraşul Slănic. Unii fac muncă în folosul comunităţii pentru că au fost
transformate amenzile în muncă în folosul comunităţii de către instanţe.
Domnul preşedinte de şedinţă: „ Supunem la vot. Cine este ”pentru”? Împotrivă? Se abține
cineva? „
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 13 voturi ”pentru”.
Domnul Lazar Coman Ilie , preşedintele de şedinţă dă citire Proiectului de hotărâre privind
privind închiderea execuţiei bugetului Activităţii finanţate integral din venituri proprii (Sursa E)
pentru anul 2018 , iniţiator dl. Primar Remus Moraru .
Domnul preşedinte de şedinţă: „ Sunt discuții? Supunem la vot. Cine este ”pentru”?
Împotrivă? Se abține cineva? „
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 13 voturi ”pentru”.
Domnul primar spune că avem un excedent la Baia Verde, dar va trebui să refacem lacul 3
şi în fiecare an să investim .
Domnul Alionte spune că această activitate de la Baia Verde trebuie să se autofinanţeze.
Domnul Primar spune că şedinta ordinară pentru luna ianuarie , va fi între 28-31 ianuarie, dar
ea va fi anunţată din timp.
Nu mai sunt discuţii.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local
al oraşului Slănic din data de 09.01.2019, drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Lazar Coman Ilie

Secretar,
Cojocaru Cerasella Isabela
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