PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 25.07.2019
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. 174 din
18.07.2019. Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa de consiliu şi
face prezenţa consilierilor locali. Se constată că sunt prezenţi 14 consilieri locali din totalul de
15, lipsă fiind domnul viceprimar Mare Laurenţiu Cornel, care este în concediu de odihnă.
Sedinţa se desfăşoară, legal, în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.
Participă, de drept, domnul primar Moraru Remus şi doamna Cojocaru Cerasella Isabela,
secretar general al oraşului Slănic. În sală, sunt prezenţi mai mulţi cetăţeni, în numele cărora va
vorbi un reprezentant al acestora. Se dă citire proiectului ordinii de zi. Proiectului ordinii de zi
este următorul:
1.
Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 28 iunie 2019.
2.
Proiect de hotărâre nr. 7120/6 din 15.07.2019, privind respingerea propunerii de
reziliere a Contractului de delegare prin concesiune nr.1792/2016 și acordarea unui mandat
special reprezentantului Orașului Slănic în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”Parteneriatul pentru managementul deşeurilor Prahova”. Iniţiator: dl. Primar
Remus Moraru
3.
Proiect de hotărâre nr. 7122/8 din 15.07.2019, privind aprobarea contului de execuţie
al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la 30 iunie 2019. Iniţiator: dl. Primar Remus
Moraru
4.
Proiect de hotărâre nr.7124/10 din 15.07.2019 privind stabilirea taxelor de folosire
temporară a unor spaţii, aparţinând Casei de cultură a oraşului Slănic. Iniţiator: dl. Primar Remus
Moraru
5.
Diverse. Întrebări. Interpelări.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă, supune la vot proiectul ordinii de zi,
care este aprobat în unanimitate.
Doamna Cristea Liliana
, preşedintele de şedinţă, dă cuvântul reprezentantului
cetăţenilor aflaţi în sală. În numele acestora , domnul Bonciu Ion , ridică problema echipei de
fotbal a oraşului Slănic şi spune că în 15 zile va începe campionatul de fotbal , iar clubul nu are
curentul plătit, apa nu este plătita , având o datorie de aproximativ 13000 lei. Solicită ca
primăria să le plătească această datorie.

Domnul primar le solicită domnilor consilieri permisiunea de a răspunde şi spune că
acest club este un club privat, iar datoriile acumulate sunt ale clubului , primăria acordând cu
titlu gratuit spre folosinţă spaţiul , unde funcţionează vestiarele. Clubul a semnat contractele de
furnizare şi trebuie să plătească utilităţile. Mai spune, că la rectificarea bugetară , vor fi
repartizaţi bani şi pentru activitatea sportivă a oraşului, desfăşurată prin intermediul acestui club,
iar cât de curând oraşul Slănic va primi un microbuz, donaţie, ce va putea fi utilizat şi de echipa
de fotbal. Îl întreabă pe domnul Bonciu, cu ce sumă a sprijinit dumnealui echipa de fotbal şi mai
spune că această echipă nu a fost sponsorizată de nici o societate.
Domnul Bădulescu spune că şi anul trecut a avut aceaşi problemă , că nu i s-au acordat
bani pe motiv, că nu există bază legală, dar bază legală există şi legea spune că se poate acorda
şi pentru cluburile private. Întrebă câţi bani poate acorda primăria.
Domnul Damian , reprezentantului clubului sportiv spune că a semnat un contract, dar
i s-a promis că va fi ajutat. Sunt alte localităţi care acordă mulţi bani la fotbal.
Domnul primar spune că a făcut toate lucrările necesare pentru desfăşurarea activităţilor
sportive, atât la stadion cât şi la vestiare , dar utilităţile trebuiesc plătite de cei care consumă.
Domnul Bădulescu spune că după ce a înfiinţat echipa, când a preluat vestiarele, a
constatat că acesta era inundat şi a trebuit să ia măsurile necesare pentru remedierea defecţiunilor
şi din acest motiv s-au înregistrat aceste consumuri.
Domnul consilier local Buzea întreabă când expiră contractul de comodat încheiat cu
domnul Bîrlea, pentru folosinţa stadionului.
Doamna secretar spune că acest contract de comodat a fost reziliat de către domnul
Bîrlea , prin instanţă, prin hotărâre judecătorească.
Domnul Rotaru spune că dacă la rectificarea bugetară , prin bunăvoinţa consiliului local,
vor fi repartizate sume, pentru acoperirea acestor datori ale clubului, dar, următoarele datorii,
cine le va achita.
Domnul Bădulescu spune că poate va înfiinţa altă echipă sau alt club.
Cetăţenii părăsesc sala de şedinţă şi se trece la ordinea de zi. Se supune la vot procesul verbal al
şedinţei din data de 28 iunie 2019. Acesta este aprobat cu un număr de 13 voturi, abţinându-se
domnul consilier Chipeşiu Florinel, care nu a participat la şedinţa din 28 iunie 2019.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului nr. 7120/6 din
15.07.2019 privind respingerea propunerii de reziliere a Contractului de delegare prin concesiune
nr.1792/2016 și acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Slănic în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru managementul
deşeurilor Prahova” , iniţiator: dl. Primar Remus Moraru. Proiectul a fost repartizat tuturor
comisiilor de specialitate . Toate cele 3 comisii au acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre ,
în forma prezentată de către iniţiator.
Domnul Buzea se înscrie la cuvânt şi întreabă ce se întâmplă cu firma Rosal.
Domnul primar spune, că sunt probleme cu contractul de delegare, încheiat cu firma SC
Rosal SA, acesta fiind reziliat unilateral, de către Consiliul Judeţean Prahova, dar se cere şi
părerea unităţilor administrativ teritoriale şi dă citire procesului verbal încheiat în ultima şedinţă
desfăşurată la Consiliul judeţean Prahova.
Domnul consilier Buzea întreabă, dacă acest contract se va rezilia şi în condiţiile în care,
unităţile administrativ teritoriale, nu vor fi de acord.
Doamna secretar spune că motivul rezilierii este neplata redevenţei, la termenele stabilite
în contract.

Proiectul de hotărâre nr. 7120/6 din 15.07.2019 privind respingerea propunerii de reziliere a
Contractului de delegare prin concesiune nr.1792/2016 și acordarea unui mandat special
reprezentantului Orașului Slănic în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”Parteneriatul pentru managementul deşeurilor Prahova” este supus la vot şi
adoptat cu un număr de 14 voturi ,, pentru,,.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă, dă citire Proiectului de hotărâre nr.
7122/8 din 15.07.2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului
Slănic, încheiat la 30 iunie 2019, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru. Proiectul a fost repartizat
tuturor comisiilor de specialitate . Toate cele 3 comisii au acordat aviz favorabil proiectului de
hotărâre , în forma prezentată de către iniţiator. Nu sunt dezbateri şi proiectul de hotărâre nr.
7122/8 din 15.07.2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului
Slănic, încheiat la 30 iunie 2019, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru, este supus la vot , în
forma prezentată . Este aprobat cu un număr de 14 voturi ,,pentru,,.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă dă citire Proiectului de hotărâre
nr.7124/10 din 15.07.2019 privind stabilirea taxelor de folosire temporară a unor spaţii,
aparţinând Casei de cultură a oraşului Slănic, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru. Proiectul a fost
repartizat tuturor comisiilor de specialitate . Toate cele 3 comisii au acordat aviz favorabil
proiectului de hotărâre , în forma prezentată, de către iniţiator. Nu sunt dezbateri. Proiectul de
hotărâre nr.7124/10 din 15.07.2019 privind stabilirea taxelor de folosire temporară a unor spaţii,
aparţinând Casei de cultură a oraşului Slănic, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru este supus la
vot şi aprobat , în forma prezentată , cu un număr de 14 voturi ,,pentru,,.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: discuţii, întrebări, interpelări.
Domnul Buzea se înscrie la cuvânt şi spune că vine cu propunerea, ca la nivelul oraşului,
să se facă un regulament, care, să nu mai permită ieşirea din ştrand, în costum de baie, prin
oraş.
Domnul primar spune, că avem, deja, un regulament, aprobat în anul 2018, prin care se
prevede, inclusiv sancţiuni, pentru comportamentul indecent în oraş.
Domnul Alionte spune, că, având 3 ştranduri în oraş, este mai greu să impui o ţinută
turiştilor.
Doamna Cristea spune, că are o întrebare, referitor la alocaţia de hrană a salariaţilor, care
nu este plătită şi la tichetele de vacanţă, iar domnul primar îi răspunde că nu sunt bani .
Doamna secretar face unele precizări, cu privire la Codul administrativ şi spune că a fost
adoptat şi prevede actualizarea regulamentului de funcţionare al consiliului local, în termen de
60 de zile.
Domnul Chipeşiu întrebă , când se va rezolva cu echipa de fotbal şi cu datoriile acesteia.
Domnul Bădulescu dă citire unor hotărâri ale consiliilor locale, care au acordat sume
cluburilor sportive şi pentru ce activităţi, au acordat aceste sume.
Domnul Rotaru spune, că în anii trecuţi, curtea de conturi a luat declaraţii consilierilor,
pentru că au aprobat sume nelegale angajaţilor primăriei , iar dacă se spune, că nu este bază
legală, ar trebui să se ţină cont, pentru că la un moment dat , instituţii ale statului vor controla
activitatea financiară a primăriei.

Domnul Bădulescu spune că pentru 20000 lei , nu ne va face nimeni nimic, pentru că nu
le plătim hrana, transport , sau altceva. Spune, că va închide clubul şi va da drumul jucătorilor,
pentru că s-a săturat să muncească la stadion de unul singur.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară din 25
iulie 2019.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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