PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 23.12.2019
Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa ordinară, a Consiliului Local al oraşului Slănic,
la sediul din strada Alexandru Odobescu , nr.2.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului oraşului Slănic nr. 257 din
17.12.2019.
Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos.
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa de consiliu
şi face prezenţa consilierilor locali. Se constată că sunt prezenţi toţi cei 15 consilieri locali.
Participă, de drept, domnul primar Moraru Remus şi doamna Cojocaru Cerasella Isabela,
secretar general al oraşului Slănic.
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi :
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 28
noiembrie 2019.
2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 11
decembrie 2019
3. Proiect de hotărâre nr. 12422/77 din 09.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Casei de Cultură Slănic
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile
4. Proiect de hotărâre nr. 12424/79 din 09.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Slănic.
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile
5. Proiect de hotărâre nr. 12426/81 din 09.12.2019 privind închirierea prin licitaţie
publică a unui spaţiu , proprietate publică a oraşului Slănic, în suprafaţă de 46 mp
aflat în clădirea, din strada Cuza Vodă
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile
6. Proiect de hotărâre nr.12566/86 din 12.12.2019 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile
7. Diverse. Întrebări. Interpelări

Se suplimentează ordinea de zi cu Proiect de hotărâre nr.12942/98 din 23.12.2019
privind validarea rectificării bugetului local al oraşului Slănic pentru anul 2019
Fiecare proiect de hotărâre este însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului , raportul
compartimentului, din aparatul de specialitate al primarului, avizele cu caracter consultativ al
comiliilor de specialitate ale consiliului local . Toate proiectele de hotărâre , înscrise pe ordinea
de zi sunt avizate de către secretarul general al oraşului , d-na Cojocaru Isabela Cerasella.
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, supune la vot proiectul ordinii de
zi, care este aprobat în unanimitate.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 28.11. 2019. Procesul verbal este
aprobat în unanimitate. Doamna Stere spune că nu a primit procesele verbale . Doamna secretar
spune că acestea au fost transmise tuturor prin email.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare de îndată din 11.12. 2019.
Procesul verbal este aprobat cu 12 voturi pentru şi 3 abţineri: Baicu Aur Mihail, Chipeşiu
Florinel şi Mihăilescu Sofia, care nu au participat la şedinţa din 11.12.2019.
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 3 lea din
ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 12422/77 din 09.12.2019 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură Slănic , iniţiator domnul primar Remus Moraru.
Proiectul supus dezbaterii este însoţit de raportul de specialitate al compartimentului
resurse umane , a primit aviz favorabil de la secretarul general al oraşului Slănic şi de la toate
cele trei comisii de specialitate ale consiliului local. Poate fi supus dezbaterii şi aprobării
consiliului local. Secretarii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul favorabil.
Se trece la votul în plen.
Proiectul de hotărâre nr. 12422/77 din 09.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Casei de Cultură Slănic este aprobat cu 15 voturi pentru .
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 4 lea din
ordinea de zi: Proiect de hotărâre 12424/79 din 09.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Slănic, iniţiator domnul primar.
Proiectul supus dezbaterii este însoţit de raportul de specialitate al compartimentului
resurse umane , a primit aviz favorabil de la secretarul general al oraşului Slănic şi de la toate
cele 3 comisii de specialitate . Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului local. Preşedinţii
comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul . Toate avizele sunt favorabile
Domnul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre nr.12424/79 din
09.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Slănic, care este aprobat cu 15 voturi pentru.
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 5 lea din
ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 12426/81 din 09.12.2019 privind închirierea prin licitaţie
publică a unui spaţiu , proprietate publică a oraşului Slănic, în suprafaţă de 46 mp aflat în
clădirea, din strada Cuza Vodă, iniţiator dl. Primar Remus Moraru.
Proiectul supus dezbaterii este însoţit de raportul de specialitate al serviciului financiar contabil ,
a primit aviz favorabil de la secretarul general al oraşului Slănic şi de la toate cele trei comisii de
specialitate ale consiliului local. Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului local. Secretarii
comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul favorabil.
Se trece la votul în plen. Proiectul de hotărâre nr. 12426/81 din 09.12.2019 privind închirierea
prin licitaţie publică a unui spaţiu , proprietate publică a oraşului Slănic, în suprafaţă de 46 mp

aflat în clădirea, din strada Cuza Vodă, iniţiator dl. Primar Remus Moraru este adoptat cu 15
voturi pentru.
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului a l 6 lea din
ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 12566/86 din 12.12.2019 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2020, iniţiator dl. Primar Remus Moraru.
Proiectul supus dezbaterii este însoţit de raportul de specialitate al serviciului financiar contabil ,
a primit aviz favorabil de la secretarul general al oraşului Slănic şi de la toate cele trei comisii de
specialitate ale consiliului local. Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului local. Secretarii
comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul favorabil. Se trece la votul în plen. Proiectul de
hotărâre nr. 12566/86 din 12.12.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2020, iniţiator dl. Primar Remus Moraru este adoptat cu 14 voturi pentru şi o abţinere, dl
consilier Gaftoi Mircea.
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 7 lea din
ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 12942/98 din 23.12.2019 privind validarea rectificării
bugetului local al oraşului Slănic pentru anul 2019, iniţiator domnul primar Remus Moraru.
Doamna secretar explică de ce a fost nevoie de suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect de
hotărâre. Spune că, prin hotărâre de guvern , în data de 20.12.2019 au fost alocate sume pentru
acoperirea cheltuielilor de funcţionare , care au fost repartizate pentru acoperirea plăţilor
restante. Rectificarea a fost aprobată prin dispoziţia primarului , dar în lege se spune că validarea
dispoziţiei de rectificare se face în prima şedinţă a consiliului local. Proiectul supus dezbaterii
este însoţit de raportul de specialitate al serviciului financiar contabil , a primit aviz favorabil de
la secretarul general al oraşului Slănic şi de la toate cele trei comisii de specialitate ale
consiliului local. Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului local. Secretarii comisiilor de
specialitate îşi prezintă avizul favorabil.
Domnul Rotaru Ioan prezintă avizul favorabil cu amendamentul de a se aloca suma de
5000 lei Asociaţiei Sportive Club Măgura, în măsura în care acest lucru mai este posibil. Se trece
la votul în plen. Proiectul de hotărâre nr. 12942/98 din 23.12.2019 privind validarea rectificării
bugetului local al oraşului Slănic pentru anul 2019, iniţiator domnul primar Remus Moraru este
adoptat cu 15 voturi pentru.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: diverse, întrebări , interpelări.
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, întreabă cine se înscrie la cuvânt.
Domnul primar se înscrie la cuvânt şi spune că a fost semnat actul adiţional la contractul
de asociere privind investiţia de alimentare cu gaze. Prezintă convocarea nr.12723 din
17.12.2019 a ANRSC , prin care Agenţia Teritorială Sud Muntenia a convocat Primăria oraşului,
în data de 07.01.2020, în vederea verificării modului de aplicare şi respectare a legislaţiei în
domeniul serviciului de salubrizare şi o invită pe doamna secretar să prezinte situaţia .
Doamna secretar spune că potrivit art.VII din Legea nr.225/17.11.2016, în termen de 1 an
de la data intrarii în vigoare a legii, autorităţile administraţiei publice locale, procedează la
reorganizarea compartimentelor funcţionale fără personalitate juridică, organizate în structura
aparatului de specialitate a primarului, în servicii publice de interes local, cu personalitate
juridică organizate în subordinea consiliilor locale, care să desfăşoare activitaţile de salubrizare,
prevăzute de lege. Domnul Alionte întreabă ce se întâmplă cu oamenii angajaţi ai primăriei, care
fac activitaţi de salubrizare. Spune că ar trebui făcut un calcul să se vadă care sunt costurile în
cazul unei gestiuni directe sau în cazul unei gestiuni delegate şi să se hotărască cum este mai
bine.
Domnul viceprimar spune că acest birou ADPP face şi alte activităţi, nu numai salubrizare,
cum ar fi reparaţii, întreţinere şi altele.

Domnul Bădulescu spune că în oraşul Văleni de Munte funcţionează foarte bine serviciul
de salubrizare, prin gestiune delegată.
Domnul Chipesiu spune că în cazul înfiinţării unei firme în subordinea consiliului local
aceasta trebuie să fie pe profit.
Doamna Cristea Liliana spune că în bugetul de anul viitor să se aibă în vedere şi
achiziţionarea unui laborator de informatică pentru liceu.
Domnul Bădulescu spune că , pentru anul viitor să se înfiinţeze o asociaţie sportivă în
subordinea consiliului local , aşa încât să nu mai existe atâtea probleme cu suportarea
cheltuielilor şi achitarea facturilor.
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară din 23
decembrie 2019.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Baicu Aur Mihail

Secretar general oraş Slănic,
Cojocaru Cerasella Isabela

