PROCES-VERBAL
Data încheierii: 25 aprilie 2019
Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Slănic la
sediul său.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului oraşului Slănic nr. 138 din 19 aprilie 2019.
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă face prezenţa consilierilor locali şi se
constată că sunt prezenţi 13 consilieri locali, lipsa fiind domnul Costea Daneluş şi domnul 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. Participă, ca invitat, doamna Sef Serviciu financiar contabil, Marin Rodica
Georgelica
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi.
„ ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 28 martie 2019
2. Proiect de hotărâre nr. 3744 din 12.04.2019 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale,
aplicabile în orașul Slănic, în anul fiscal 2020. Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
3. Proiect de hotărâre nr. 3767 din 12.04.2019 privind stabilirea taxelor de intrare - lacuri
Baia Verde, pentru sezonul turistic 2019. Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
4. Proiect de hotărâre nr. 3902 din 17.04.2019 privind aprobarea contului de executie al
bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la 31 martie 2019. Iniţiator: dl. Primar Remus
Moraru.
5. Proiect de hotărâre nr. 3978 din 18.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al oraşului Slănic, pe anul 2019 şi estimarea pentru anii 2020 – 2022. Iniţiator:
dl. Primar Remus Moraru.
6. Diverse. Întrebări. Interpelări.
Se suplimentează ordinea de zi, cu proiectul de hotărâre nr. 4182 din 23.04.2019 privind
actualizarea componenţei Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor
publice, în oraşul Slănic, iniţiat de către Primarul oraşului Slănic, Remus Moraru.
Suntem prezenţi 13 consilieri, cine este de acord cu ordinea de zi ? “
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă, supune la vot proiectul ordinii de zi.
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 13 voturi ”pentru”.
Domnul Grigore Constantin Dan, preşedintele de şedinţă, prezintă primul punct al ordinii de zi :
aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului Local ținută în data de 28 martie 2019.
Domnul Grigore Constantin Dan, preşedintele de şedinţă: „Ceva discuţii?”
Domnul Alionte Gheorghe Georgel solicită dreptul la cuvânt şi spune „ domnule preşedinte, am
rugămintea la dumneavoastră , în calitate de preşedinte şi la următorii preşedinţi care vor veni, ca în
timpul şedinţei să luam toţi cuvântul în ordine , să vorbească fiecare ce are de spus, ca să se poată
consemna în procesul verbal. De ce vă spun acest lucru? Data trecută în şedintă , stiți că eu m -am
abținut la proiectul acela cu Teiul Pucios. Am venit să se consemneze în procesul verbal motivul meu,
pentru care eu m-am abţinut. Am învinuit-o prima dată pe doamna secretar că nu a scris. Dar îi dau
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dreptate, pentru că, după ce mi-a pus înregistrarea am văzut că nu se înţelegea nimic. Era haos ce era
aici. Ar trebui, să luam toţi cuvantul să ridicăm mâna și să nu mai vorbim unul peste altul, mi se pare
normal, că așa trebui făcut. Doamna secretar, am dreptate în cele ce vă spun ? Ș i nu numai
dumneavoastră domnule preşedinte vă spun , ci şi celorlalti preşedinţi care vor veni în urmă, trebuie să
păstrăm linişte, să avem bunul simț, ca să se poata consemna opinia fiecărui consilier. Eu atât am avut
să vă spun.”
Domunl Grigore :” mi se pare normal și o să dau cuvântul fiecăruia.”
Domnul Alionte spune : ,, în timp ce eu îmi spuneam opinia de ce mă abţin , se vorbea: doamna
doctor vorbea cu domnul Bădulescu, domnul Buzea vorbea nu ştiu cu cine, aici, domnul preşedinte cu
cineva, acolo, eu vorbeam cu doamna secretar. Fiecare când are ceva de spus, ridică mâna , se înscrie
la cuvănt, îşi spune părerea,,
Domnul Grigore: „Am înţeles . Aşa vom proceda.”
In sala de sedinţă intra domnul consilier Costea Daneluş şi domnul Bădulescu, care îşi cer scuze pentru
întârziere şi l-i se consemnează prezenţa.
Domnul Grigore : „Alte discuții în legătură cu procesul verbal? „
Nu mai sunt alte discuţii şi se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 28.03.2019
Domnul Grigore: „ Cine este pentru? ”
Procesul verbal este votat cu 14 voturi pentru , şi o abţinere a domnului Mare Laurenţiu Cornel, care a
lipsit de la şedinţa din 28.03.2019.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă dă citire, punctului nr.2 din ordinea de
zi: Proiectul de hotărâre nr. 3744 din 12.04.2019 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale,
aplicabile în orașul Slănic, în anul fiscal 2020, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă : ,,Comisiile?,,
Domnul Rotaru "Comisia nr.1 acordă aviz favorabil, proiectului de hotărâre în forma prezentată"
Doamna Stere: ,,Comisia nr. 2 acordă aviz favorabil,,
Doamna Muşat Maria : „Comisia nr.3 acordă aviz favorabil”
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă: „ cu alte discuții , cu alte completări ?
Doamna Muşat : „ cu completarea, menţiunea, că odată cu mărirea taxelor , cu indexarea , să se
facă şi o nouă rezonare.”
Domnul Grigore: ,, Deci este vorba despre, că am fost la comisie , am zis că de la 1.01.2020, să
intre și o noua hotărâre cu zonarea, rezonarea, pentru că am înaintat către primarie, am luat-o stradă
de stradă pe Calea Ploieşti. O părere a mea. Domnul primar, am înteles, că a picat aproape de acord.
Domnul primar : „ daca îmi daţi voie. Am luat în calcul amendamentul dvs. şi a altor consilieri, am
lucrat prin compartimente , mai elaborat, zic eu, avem şi o să vă prezentam şi raportul comisiilor care
au lucrat la aceasta rezonare şi o să corectăm, acolo unde s-au făcut mici scăpări. Vă dau câteva
exemple: e vorba de Brâncoveanu, Calea Ploieşti, Mihai Viteazu. Sunt mici străduţe, fundături care nu
sunt asfaltate. Vă dau exemplu Mihai Viteazu, care este mai elocvent. Acolo se termină asfaltul şi sunt
câteva, cinci gospodarii care nu au nici asfalt, nici canalizare şi nicio facilitate , dar ei, trecandu-se de
la B la A, şi acolo pe bună dreptate , suportă. Mai sunt câteva cazuri şi pe Calea Ploiesti, cetăţeni care
stau pe Fundături, dar din păcate pe buletin au domiciliul pe Calea Ploieşti. O corectam şi v-o punem
spre analiza dvs în următoarele şedinţe.”
Domnul Grigore: ,,Alte discutii?,,
Domnul Alionte: ,, Pe proiectul acesta nu aveam de gând să discut, dar văzând comunicatul
Ministerului Finanţelor, prin care Consiliile locale , pentru indexare vor folosi rata inflaţiei de 4,6% ,
este la nivel naţional , suntem obligaţi să o facem, chiar că vrem sau nu vrem. Această discuţie cu
rezonarea se putea băga şi la diverse, că este mai stufoasa şi o putem dezvolta mai mult, pentru că în
urma discuţiei cu dumneavoastră, aţi spus, că nu se pune în discuţie rezonarea.
Domnul primar : „ este vorba de o corecţie , nu de rezonare şi vom discuta mai mult la diverse”.
Domnul Alionte: „Voiam să fac referire, că punctul de pe ordinea de zi, nu are legatură
rezonarea cu indexarea de 4.6.”
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Domnul Grigore: „Bine. Cine este pentru?”
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 15 voturi ”pentru „ adoptând Proiectul de
hotărâre nr. 3744 din 12.04.2019 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în orașul
Slănic, în anul fiscal 2020, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Domnul Grigore Constantin Dan, preşedintele de şedinţă dă citire punctului nr.3 din ordinea de zi:
Proiect de hotărâre nr. 3767 din 12.04.2019 privind stabilirea taxelor de intrare - lacuri Baia Verde,
pentru sezonul turistic 2019, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Domnul Grigore Constantin Dan, preşedintele de şedinţă : Comisia nr.1?
Domnul Rotaru "Comisia nr.1 propune dezbaterea proiectului de hotărâre în plenul şedinţei."
Doamna Stere: „aviz favorabil”
Doamna Muşat Maria : „ la fel, propun să dezbatem”
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă: „ discuții? Cine să înscrie la cuvânt?
Doamna Cristea: ,, Eu aş vrea să rămână la fel ca anul trecut. Eu cred că într-o lună de zile, cu
timp nefavorabil, au fost suficienţi bani la intrare. Ce mi se pare mie nelalocul lui : 25 lei cu sezlong ,
ne asiguram noi, că avem sezlonguri pentru toată lumea , sâmbata şi duminica, mă refer, că sâmbata
şi duminica, ştim, este lume foarta multă, toţi plătesc sezlong, avem sezlonguri pentru toată lumea ?
Domnul Primar: „Vedeţi dvs. şi anul acesta facem investiţii. Le- aţi văzut, cine a fost acolo. Nu
că aceste investiţii vrem să le amortizăm atât de repede, prin acest preţ de intrare. Am studiat cu
atenţie, am inclus în preţul de intrare şi şezlongul , avem 500 de sezlonguri , pentru că din experienţa
anilor trecuţi , nu toţi plăteau sezlongul dar luau, aglomeraţie , personal puţin. Noi am propus
dumneavoastră hotărâţi.
Domnul primar spune că se fac investiţii pentru că avem o concurenţă cu ştrandurile celelalte din
oraş şi vrem să le oferim clienţilor cel puţin aceleaşi condiţii . Preţul de intrare nu are inclus sezlongul ,
dar cel puţin primilor 500 de turişti le putem oferi şi sezlonguri.
Doamna Cristea întreabă de ce s -a renunţat la abonament.
Domnul primar spune că acest abonament nu a avut rezultate.
Doamna Cristea spune că noi avem interesul să atragem turiştii.
Domnul Meşteru Emil prezintă consiliului local dezavantajele abonamentului. Boilerele electrice
au trebuit pornite chiar dacă erau doar doi turişti, care au intrat în zilele ploioase pentru că aveau
abonament . Costul energiei electrice consumate a fost mult prea mare faţă de sumele încasate.
Domnul Grigore: ,,Mai are cineva ceva de spus? Doamna Stere.,,
Doamna Stere : ,,La preţurile actuale propun de urgenţa montarea de camere de luat vederi la
intrare.,,
Domnul Grigore: ,,parcă a mai fost odată propunerea, dacă îmi aduc aminte,,
Doamna Stere: ,,Până la începerea deschirerii sezonului, cameră de luat vedere cu monitorizare
în permanenţă.,,
Domnul primar :,, Doamna consilier , cameră de luat vederi, dacă ne punem la noi acasă sau pe
răspunderea noastră , nu ne trebuie proiect, ne asumăm, dar , orice instituţie are nevoie de proiect.
Însă avem soluţii. Noi avem - 5 camere, în zonă şi le putem redirecţiona . Răspunsul concret e că vom
pune, redirecţionând una din camere în direcţia casieriei .
Domnul Grigore întreabă dacă mai sunt alte păreri, discuţii , propuneri?
Doamna Cristea : „ pentru slăniceni există vreo ...?”
Domnul viceprimar : „nu există ”
Domnul Grigore : ,, Am înţeles, şi cât propuneţi pentru umbrelă?,,
Doamna Cristea : ,,5 lei,,
Domnul Grigore : „ Deci : 5 lei umbrela , 25 lei adulţi, 13 lei copii/elevi/studenţi şi grup
organizat mai mare de 10 copii/elevi/ studenţi , plus însoţitor gratuit – 10 lei de persoană”
Domnul Buzea spune că la salina veche, în trecut, aveau la 15 copii un însoţitor gratuit şi veneau
cu grupuri atât de mari că aveau 4-5 însoţitori gratuit.
Domnul Grigore: „ Supunem la vot. Cine este ”pentru”? „ proiectul de hotărâre cu
amendamentul ? 25,13,10,5. „
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Doamna Cristea : „ şi abonamentul ? Eu zic să nu renunţăm la abonament. Cu ce atragem
clienţii ?,,
Domnul primar: ,, Doamna Cristea, vi s-a răspuns că este total în defavoarea noastră . V-a dat
exemplu cu energia electrică, care costa enorm . Noi am prezentat proiectul, domnul preşedinte a
prezentat variantele dvs. vizavi de preţuri, cu adăugarea la grup, aveţi dreptul să vă manifestati prin
vot.,,
Domnul Grigore: „o să votăm prima oară amendamentul , a doua oară amendamentul plus
abonament, apoi proiectul iniţial. Cine este pentru amendament? .14 voturi. Abţineri? ,,
Doamna Cristea: „ mă abţin” .
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 14 voturi ”pentru „ adoptând proiectul de
hotărâre în forma modificată prin amendament
Domnul primar: ,,Completez, dacă ar fi după mine , domnilor consilieri şi doamna Cristea, pentru
slăniceni , ar fi pe degeaba, dar ne costă acolo şi tot investim şi investim şi pentru slăniceni , nu numai
pentru turişti.
Domnul Grigore Constantin Dan :” punctul nr. 4 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 3902
din 17.04.2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la
31 martie 2019, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă : Comisia nr.1?
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”
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă: „ Ceva discuții? Cine este ”pentru”? „
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 15 voturi ”pentru „ adoptând proiectul de
hotărâre nr. 3902 din 17.04.2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al oraşului
Slănic, încheiat la 31 martie 2019, în forma prezentată de primarul oraşului .
Domnul Grigore Constantin Dan :” trecem la punctul 5 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr.
3978 din 18.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al oraşului Slănic, pe anul
2019 şi estimarea pentru anii 2020 – 2022, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru. Comisia nr.1?”
Domnul Rotaru "Comisia nr.1 acordă aviz favorabil, proiectului de hotărâre în forma prezentată"
Doamna Stere Mihaiela: „ la fel ”
Doamna Muşat Maria : „Comisia nr.3 acordă aviz favorabil”
Domnul Grigore Constantin Dan : Discuţii?
Domnul Rotaru : „ aş vrea să-i mulţumesc doamnei Marin pentru modul cum a prezentat
documentele privind bugetul de venituri şi cheltuieli al UAT Slănic.,,
Doamna Cristea: ,, eu vreau să o întreb pe doamna Marin, dacă se ţine de cuvânt , la buget,
pentru că anul trecut aţi dat 50 de milioane la bibliotecă, dar, dintre care, decât 30.,,
Doamna Marin : „având în vedere gradul de încasare al veniturilor , am dat proporţional cu
acesta.,,
Doamna Cristea : ,, Nu contează , când am făcut bugetul, am zis că rectificăm la 100. Nu a
rectificat. Au rămas 50, dumneavoastră nici pe cei 50, nu aţi vrut să îi daţi , mă rog, cultura e mai pe
ultimul loc.,,
Doamna Marin : „ din câte știu , eu din iunie nu am mai fost la servici”
Domnul Primar: ,, dați -mi voie să o completez eu pe d-na contabil . M-a durut puțin când ați z is ,
cultura este la urmă la noi. Doamna Consilier, vă aduc aminte că de câte ori, d- na bibliotecar a făcut o
solicitare vizavi de cărți, de achiziționarea cărților, i s- a aprobat, mai mult decât atât, s-au făcut
sponsorizări de carte , vedeți bine că și jos la bibliotecă și doua încăperi de la mansardă sunt pline cu
cărți, foarte bine , dar cât de curând , în maxim o lună de zile, o să deschidem casa de cultură , unde tot
din bugetul nostru, de care trebuie să avem grijă cu toții , se fac investiții . Ca să nu mai zic că și
cinematograful este cuprins într-un proiect pe fonduri europene, centru multicultural. Dumneavoastră
aveți o tendință: hai să scădem prețurile , eventual să ducem pe zero, la Baia Verde, adică nu bani și pe
partea cealaltă să o ducem la extremă. Haide să fim echilibrați și să fim corecți. Cred că în 3 ani de zile
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am stabilit o relație , și chiar vă mulțumesc , chiar dacă am plecat noi, cum am plecat , dar în 3 ani, am
demonstrat cu toții că trebuie să lucrăm pentru localitatea noastră , că-i a noastră și se depopulează.
Am constatat, cu tristețe, că din 2014 pâna azi au fost aproape 800 de decese. Le- am luat după numărul
de persoane cu drept de vot. Coborâm din păcate.,,
Doamna Cristea : ,, dar nu este o sumă foarte mare , domnule primar!,,
Domnul primar: ,, când vine vorba de cultură nu este pe ultimul loc, dar trebuie să stăm bine cu
toții. La liceu s-au făcut investiții, la școli, acum o să dam și casa de cultură, nu se stă în 2-3 mii de lei ,
dar nici să facem din asta un caz.,,
Domnul Chipeșiu: ,, Mai devreme am discutat că veți ține în frâu ședința. Văd că se transformă
întrun dialog.,,
Domnul primar: ,, îmi cer scuze, domnule consilier, dar a trebuit să dau un răspuns. Putem trece
la vot?,,
Domnul Grigore : ,, Mai sunt discuții, domnul Bădulescu.,,
Domnul Bădulescu: ,, Am și eu o întrebare. Ajungem din nou la echipa de fotbal. Ați prins vreun
ban pentru echipa de fotbal în bugetul local pe anul acesta?,,
Domnul Primar: ,, Vă dau eu răspunsul, deocamdată, nu, domnule consilier. Dar să stiti că vor
mai veni rectificari bugetare, însa şi dvs. vă dau la fel un răspuns. Aţi afirmat că vom primi sprijin de la
Salina Slanic, am făcut n adrese, ştiţi foarte bine! Aţi mai făcut afirmaţia, că vom primi de la consiliul
judetean , vedeti bine cum stă bugetul ! Vă promit eu și domnii consilieri, că la rectificare bugetară se
va aloca şi o sumă, care să acopere, cel puţin transferul şi arbitrajul . Mai mult de atât, nu vă pot
promite, în momentul acesta !,,
Domnul Bădulescu: ,, Domnule primar, avem o problemă ! Primăria nu a plătit apa, avem din
urmă! Stiți cât a venit curentul ? 4800 lei ,,
Domnul primar: ,,domnule consilier, aveți un contract!,,
Domnul Bădulescu : ,, noi nu vrem decât banii de întreținere! Noi am jucat jumătate de
campionat și nu v-am cerut nici un ban. Avem aproape 6000 de plata! Dacă nu îi plătim într-o lună ne
taie tot ! Vorbim de o asociație ! Dumneavoastră, v-ați scos, ați aruncat-o la noi, nu ne dați bani și acum
o închidem , ce să facem! Factura trebuie plătită luna asta , pentru că ne taie curentul!,,
Domnul primar: ,, domnule consilier, când ați semnat acel contract, ați ştiut ce ați semnat? ,,
Domnul Bădulescu: ,,Am știut , domnule primar, dar nu puteam lăsa cabina să mucegăiască
totul! Dar mă doare sufletul să văd curgând apa pe pereți! Domnule primar , vă pun o întrebare , știți cât
a dat Stefești-ul la echipa de fotbal, acum săptamana trecută ? Păcat de ei, că s-a desființat! Stiți, cât le
a aprobat?,,
Domnul viceprimar: ,, Mă ridic și plec ,,
Domnul Bădulescu: ,, lăsați, domnule, să terminam, să fie filmat , că tot orașul mă întreabă !
Deja am probleme! Să vină lumea şi să vadă ce se întâmpla ! Le-a aprobat 200 de mii de lei ! Primaria
Ștefești! 20 de mii de lei!,,
Domnul primar: ,,Eu cred că v-am dat un răspuns.,,
Domnul Bădulescu: ,, şi ce facem, domnule primar ? Spuneți -mi ce facem ? De unde plătim?,,
Domnul primar: ,,sunteți totuşi un privat şi dvs. ca grup privat...., noi primaria, v-am dat un
sediu, v-am dat un teren!,,
Domnul Bădulescu: ,, domnule primar, nu dați dvs de la dvs , e al orașului, toată lumea dă, și
Brazi- ul și Ştefeş ti -ul , toată lumea dă ! Plătește primăria! Mă sună domnul președinte și mă întrebă
cu ce plătim curentul, cu ce plătim restanța la AJOFR de 1200 de lei! Nu este echipa mea, e a orașului!
Eu mă retrag. M-am luptat destul!,,
Domnul Rotaru : ,, stimați colegi, aș vrea să vă readuc aminte că acum 2,3, 4 luni, nu mai ţin
minte, exact. Am dezbătut un proiect de hotărâre, prin care se alocau 20 de mii pentru a trimite la
cursuri, diverse persoane din primarie. La acel moment comisia economică, nu a fost de acord să
trimitem la cursuri cu 20 mii lei, nişte persoane din primarie, cu toate că unele erau obligatorii. Ne- am
gândit să facem o economie. Diverşi colegi, au propus pentru străzi, pentru nu ştiu ce! În acel
moment, 7 consilieri PSD şi 7 consilieri PNL, unii au votat „pentru”, alţi „împotrivă”. Cel care a
înclinat balanţa şi a fost „pentru „ a se cheltui aceşti bani, ați fost dvs. domnule Bădulescu ! Atunci nu
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v-aţi gândit, că vă trebuie bani pentru echipa de fotbal ? Trebuia să veniţi şi să spuneţi : da, sunt de
acord ca 10 mii să meargă, pentru cursuri și 10 mii la echipa de fotbal,,
Domnul Bădulescu: ,, Şi eu nu am votat pentru cursuri? Am votat pentru cele care erau
obligatorii!”
Domnul primar. „ Exact ce v-a spus domnul consiliur Rotaru ! Neducându-se la cursuri,
contracte care pot fi diminuate, se crează o rezervă, din care, să dăm și sportului slănicean! Mai sunt
parteneriate!”
Domnul Alionte: „ Am înteles situatia ! Concret, că la rectificarea următoare vom vedea de unde
găsim o sursa de finanțare! Domnul Bădulescu, de unde plătește factura de apă şi de energie electrică?”
Domnul Primar : „ajungem la sponsorizare. Cu ce aduceţi dvs , asociația , consilierii liberali și
ceilalţi, vă putem sprijini, să achitaţi aceste cheltuieli! Sunteţi de acord , domnule consilier?”
Domnul Grigore : „ Supunem la vot Cine este pentru ?”
Proiectul de hotărâre nr. 3978 din 18.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al
oraşului Slănic, pe anul 2019 şi estimarea pentru anii 2020 – 2022, este aprobat cu 15 voturi pentru.
Domnul Grigore dă citire punctului 6 din ordinea de zi: proiectul de hotărâre nr. 4182 din
23.04.2019 privind actualizarea componenţei Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a
adunărilor publice, în oraşul Slănic, iniţiat de către Primarul oraşului Slănic, Remus Moraru
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă : „Comisia nr.1?”
Domnul Rotaru : „ este doar aprobarea unei componențe , comisia nr.1 acordă aviz favorabil,
proiectului de hotărâre în forma prezentată"
Se trece la votul proiectul de hotărâre nr. 4182 din 23.04.2019 privind actualizarea componenţei
Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, în oraşul Slănic, iniţiat de
către Primarul oraşului Slănic, Remus Moraru
Domnul Grigore Constantin Dan: „Cine este pentru ? Sunt 15 voturi pentru. „
Proiectul de hotărâre nr. 4182 din 23.04.2019 privind actualizarea componenţei Comisiei locale de
avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, în oraşul Slănic, iniţiat de către Primarul oraşului
Slănic, Remus Moraru este aprobat cu 15 voturi.
Domnul Grigore: “ Diverse. Intrebări Interpelari .Vreau întâi să vă spun, că am discutat cu d-na
secretar, în legatură cu solicitările domnului Croitoru ș i am stabilit că vom da un răspuns în termenul
legal .”
Domnul Alionte: „Văd către dvs. că e o plângere prealabilă. Avem și o citație cu încă 2
persoane, care s- au adăugat la dânsul, la procesul mai vechi, din 29.12.2017, cu zonarea. Eu am altă
opinie, acum că tot am fost și eu ca și dvs , să ne întâlnim și să facem o sedință, să dezbatem aceste
aspecte, invitând-o și pe d -na avocat care ne reprezintă. Eu am venit cu propunerea, dumneavoastră
decideți.
Domnul Costea Daneluş : nu este necesară o ședință , putem discuta la diverse la ședința
următoare.
Nu mai sunt discuţii.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Slănic din data de 25.04.2019, drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore Constantin Dan

Secretar,
Cojocaru Cerasella Isabela
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