PROCES-VERBAL
Data încheierii: 27 februarie 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. 94 din 21 februarie 2019.
Domnul Lazăr Coman Ilie , preşedintele de şedinţă face prezenţa consilierilor locali şi se
constată că sunt prezenţi toţi cei 15 consilieri locali. Sedinţa se desfăşoară, legal, în prezenţa tuturor
consilierilor locali în funcţie.
Participă de drept domnul primar Moraru Remus şi doamna Cojocaru Cerasella Isabela, secretar
al oraşului Slănic.
Domnul Lazăr Coman Ilie , preşedintele de şedinţă : „ Cu acordul dumneavoastră dăm cuvîntul
invitaţilor acum , sau la sfîrşit? Supunem la vot”. Se hotărăşte să se asculte invitaţii înainte de
inceperea şedinţei de consiliu local.
Domnul Lazăr Coman Ilie: „Doamnă , cum vă numiţi? Luaţi cuvântul, vă rog”.
Doamna Coman Maria : „ problema mea este strada noastră, strada Ghiocelului , care trebuie să aibă
aceeaşi lăţime pe toată lungimea, nimeni nu ne ia în seamă.”
Doamna Stere spune că stie că strada aceea e problemă, au ieşit cu gardurile şi s-a îngustat.
Domnul Primar : „de către cine s-a îngustat?”
Doamna Coman : „de cei de deasupra. Ea a fost sistematizată, i s-a dat o anumită lărgime, dar acum
jumatate este cât de cât , iar jumătate – i gârlă. s-a îngustat, pentru că au intrat cu gardurile. Atât am
avut să vă spun. Vă mulţumesc !”
Domnul Primar: „Doamnă, să vă dau un răspuns: stiţi că ne-am mai întâlnit, am mai avut o interventie
astă iarnă pe acea strada. Am dat dispoziţie poliţiei locale şi celor de la urbanism, să identifice zona
unde s-a îngustat strada, s-au făcut referate, iar locuitorii, din zona unde s-a îngustat strada, urmează să
vină cu actele pe care le au , ale proprietăţilor lor. Din păcate nu este un caz singular în oraşul Slănic.”
Doamna Coman spune că cei dinainte au dat pămănt pentru stradă, iar cei de acum îl iau.
Domnul primar spune că a luat măsurile legale şi vor fi luate şi măsurile de retragere a gardurilor şi va
fi informată.
Domnul Primar îl invită pe domnul Rizea , prezent în sală să ia cuvântul.
Domnul Rizea spune că a venit în legătură cu izlazul Voinoiaia şi izlazul Piatra Verde- Valea Pietrii.
Spune: „ v-am adus la cunoştinţă anul trecut că SC Caprolact nu păşunează Piatra Verde – Valea
Pietrii şi nici până la 31 decembrie nu şi a achitat taxele acestui izlaz şi v-am întrebat de ce nu i-aţi
reziliat contractul atâta vreme cât noi, crescătorii de acolo, din Piatra Verde nu avem unde să ne ducem
cu animalele.”
Domnul Primar îi răspunde că atâtă timp cât a fâcut o plângere penală la adresa comisiei de licitaţie ,
trebuie să aştepte rezultatul anchetei. Primăria i-a dat răspuns la toate contestaţiile pe care le a făcut şi
la toate adresele , mai puţin la ultima pe care o prezintă consiliului local , în această şedinţă. Despre SC
Caprolact, îi comunică , că acesta a achitat suma , cu toate penalităţile, la data de 14.02.2019, în urma
notificării, pentru că atunci au intrat sumele de la APIA. De asemenea îi comunică şi faptul că la
această dată sunt libere alte izlazuri , iar în şedinţa de astăzi se va dezbate proiectul de hotărâre privind
iniţierea procedurii de închiriere a pajiştilor. Izlazurile Rogoz şi Voinoaia ( parţial ) au fost câştigate în
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instanţă de câtre domnul Bîrlea Henry şi s- au înaintat toate documentele către Comisia Judeţeană şi
OCPI Prahova.
Îl întrebă pe domnul Rizea dacă a informat crescătorii de animale din asociaţie despre demersul
dumnealui de a acţiona în judecată primăria . Acesta îi spune că i-a informat mai demult. Crescătorii de
animale aflaţi în sală , susţin că nu au ştiut .
Domnul Primar spune că ancheta va stabili dacă au fost respectate prevederile legale şi că la licitaţie s-a
ajuns la suma de 2600 lei /ha şi apoi nu s-a mai încheiat contractul de închiriere. Problema cu Voinoaia
şi închirierea acestui izlaz va trebui discutată de către crescătorii de animale cu proprietarul actual al
acestui izlaz.
Doamna Stere întreabă dacă s-au utilizat toate formele legale de atac în proces.
Domnul Primar îi răspunde că s-au utilizat toate căile de atac şi Sentinţa este definitivă, iar expertiza
de la dosar a stabilit exact unde sunt terenurile care se vor retroceda. .
Domnul Costea spune că judecata s-a pornit în anul 2002, sau chiar 1998 şi s-au utilizat toate
documentele şi informaţiile pe care le-a avut. Dar s-a pierdut tot: stadion, zonă verde unde sunt toate
utilităţile oraşului, cale ferată , canalizare şi nu poate comenta mai mult.
Domnul primar spune că nu putem comenta o sentinţă definitivă şi în situaţia în care nu se poate păşuna
pe aceste izlazuri retrocedate, vor fi găsite soluţii pentru ca toţi crescătorii de animale să aibă unde
păşuna cu animalele.
Domnul Rizea întreabă de ce nu i s-a reziliat contractul firmei SC Caprolact.
Domnul primar îi răspunde că i s-a făcut o notificare pe care o citeşte în şedinţă şi spune că SC
Caprolact a respectat termenul stabilit , iar dacă nu o respecta i se rezilia contractul, dar interesul
instituţiei este recuperarea sumelor , nu rezilierea contractelor astfel încât izlazurile să rămână
neînchiriate.
Invitaţii părăsesc sala.
Domnul Costea spune că aceste probleme ar trebui dezbătute la diverse, ca să nu se mai întrerupă
şedinţele de consiliu.
Domnul Lazăr Coman Ilie citeşte proiectul ordinii de zi :
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 31 ianuarie
2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul
de specialitate al primarului oraşului Slănic şi al serviciilor aflate în subordinea Consiliului
Local al oraşului Slănic. Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat
la nivelul oraşului Slănic, pentru anul şcolar 2019- 2020. Iniţiator: dl. Primar Remus
Moraru.
4. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției de Asistență Socială și aprobarea Strategiei
de dezvoltare a serviciilor sociale, a Regulamentului cadru de organizare și funcționare şi a
Planului anual de acţiune al Directiei de Asistență Socială, la nivelul orașului Slănic .
Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie - mai
2019. Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii documentaţie de urbanism „Plan
Urbanistic General al oraşului Slănic” şi a Regulamentului local de urbanism aferent.
Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
7. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de închiriere a pajiştilor aflate în
domeniul privat a oraşului Slănic. Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractului de
închiriere între Oraş Slănic şi SC Vodafone România SA. Iniţiator: dl. Primar Remus
Moraru
9. Diverse. Întrebări. Interpelări.
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Domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind stabilirea
componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență î n cazurile de violență domestică, al cărui
iniţiator este.
Domnul Lazăr Coman Ilie, preşedintele de şedinţă, supune la vot proiectul ordinii de zi, suplimentat cu
proiectul de hotărâre mai sus amintit..
„ Sunteți de acord cu proiectul ordinii de zi ? „
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 15 voturi ”pentru”.
Domnul Lazăr Coman Ilie, preşedintele de şedinţă, prezintă primul punct al ordinii de zi : aprobarea
Procesului verbal al ședinței Consiliului Local ținută în data de 31 ianuarie 2019.
Domnul Lazăr Coman Ilie, preşedintele de şedinţă: " Supunem la vot aprobarea procesului verbal. Cine
este pentru? ”
Procesul verbal este votat cu 15 voturi pentru .
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi,
Domnul Lazăr Coman Ilie , preşedintele de şedinţă dă citire, punctului nr.2 din ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al primarului oraşului Slănic şi al serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local al
oraşului Slănic, iniţiator, dl. Primar Remus Moraru
Domnul Lazăr Coman Ilie , preşedintele de şedinţă : Comisiile?
Domnul Rotaru "Comisia nr.1 acordă aviz favorabil, proiectului de hotărâre în forma prezentată"
Doamna Stere Mihaiela: „ Comisia nr.2 acordă aviz favorabil în forma prezentată ”
Doamna Muşat Maria : „Comisia nr.3 acordă aviz favorabil”
Domnul Lazăr Coman Ilie , preşedintele de şedinţă: „ Sunt discuții? Supunem la vot. Cine este
”pentru”? „
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 15 voturi ”pentru „ adoptând proiectul de
hotărâre în forma prezentată de primarul oraşului.
Domnul Lazăr Coman Ilie , preşedintele de şedinţă dă citire punctului nr.3 din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat la nivelul oraşului
Slănic, pentru anul şcolar 2019- 2020, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
Domnul Lazăr Coman Ilie , preşedintele de şedinţă : Comisia nr.1?
Domnul Rotaru "Comisia nr.1 acordă aviz favorabil, proiectului de hotărâre în forma prezentată"
Doamna Muşat Maria : „Comisia nr.3 acordă aviz favorabil”
Domnul Lazăr Coman Ilie , preşedintele de şedinţă: „ Sunt discuții? Supunem la vot. Cine este
”pentru”? „
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 15 voturi ”pentru „ adoptând proiectul de
hotărâre în forma prezentată de primarul oraşului.
Domnul Lazăr Coman Ilie :” punctul nr. 4 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înființarea
Direcției de Asistență Socială și aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, a
Regulamentului cadru de organizare și funcționare şi a Planului anual de acţiune al Directiei de
Asistență Socială, la nivelul orașului Slănic, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Domnul Lazăr Coman Ilie , preşedintele de şedinţă : 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”
Domnul Lazăr Coman Ilie , preşedintele de şedinţă: „ Sunt discuții?
Doamna Cristea Liliana solicită explicaţii în legătură cu înfiinţarea acestei direcţii.
Domnul primar, Remus Moraru explică necesitatea înfiinţării Direcţiei de asistenţă socială , ca urmare a
legislaţiei actuale , respectiv Hotărârea Guvernului 797 din 2017, care prevede că la nivelul oraşelor
serviciul public de asistenţă trebuie să funcţioneze sub forma unei direcţii, iar aceasta să fie acreditată
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de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Această structură este cu atât mai importantă cu cât
Primăria oraşului Slănic a depus un proiect pentru înfiinţarea unui centru pentru persoane vârstnice.
Doamna secretar completează explicaţiile domnului primar şi spune că HG nr.797/2017, prevede că,
direcţia se poate organiza ca un compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului, în
functie de structura demografica şi indicatorii socio-economici ai oraşului.
Domnul Lazăr Coman Ilie , preşedintele de şedinţă: „ Supunem la vot. Cine este ”pentru”?
Proiectul de hotărâre privind înființarea Direcției de Asistență Socială și aprobarea Strategiei de
dezvoltare a serviciilor sociale, a Regulamentului cadru de organizare și funcționare şi a Planului
anual de acţiune al Directiei de Asistență Socială, la nivelul orașului Slănic, iniţiator: dl. Primar Remus
Moraru se aprobă cu 15 voturi pentru.
Domnul Lazăr Coman Ilie :” trecem la punctul 5 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie - mai 2019, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru. Propuneri?
Doamna Muşat Maria: Propun pe domnul consilier Grigore Constantin Dan.
Domnul Lazăr: Cine este pentru ?
Domnul Grigore Constantin Dan este ales preşedinte de şedinţă, pentru lunile martie-mai 2019, cu 14 voturi
pentru.

Domnul Lazăr dă citire punctului 6 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea
valabilităţii documentaţie de urbanism „Plan Urbanistic General al oraşului Slănic” şi a
Regulamentului local de urbanism aferent, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
Domnul Rotaru "Comisia nr.1 acordă aviz favorabil, proiectului de hotărâre
Doamna Muşat Maria : „Comisia nr.3 acordă aviz favorabil”
D-na Stere spune : „ să înţelegem că acum toată răspunderea revine consilierilor locali?”
Doamna secretar explică că este vorba de prelungirea valabilităţii Planului urbanistic general, care are
valabilitate conform legii de maxim 10 ani, iar legea prevede că în cazul în care planul urbanistic
general, nu a fost actualizat în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, georgafici, economici,
culturali şi de necesităţile oraşului, termenul de valabilitate se prelungeşte prin hotărârea consiliului
local şi nu are legătură cu răspunderea în domeniul disciplinei în construcţii.
Domnul Lazăr: „ Supunem la vot Cine este pentru ?”
Proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilităţii documentaţie de urbanism „Plan Urbanistic
General al oraşului Slănic” şi a Regulamentului local de urbanism aferent,, a fost aprobat cu 15 voturi
pentru.
Domnul Lazăr dă citire punctului 7 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii
de închiriere a pajiştilor aflate în domeniul privat a oraşului Slănic, iniţiator: dl. Primar Remus
Moraru.
Doamna secretar roagă consilierii să facă o propunere pentru un consilier care să facă parte din comisia
de analiză a cererilor de solicitare a închirierilor.
Domnul Alionte spune că nu mai doreşte să facă parte din nici o comisie, pentru că s-a săturat de
chemări la poliţie pentru că a făcut parte dintr-o comisie şi că orice consilier poate să se documenteze
pentru închirierea pajiştilor.
Doamna Mihailescu Sofia îl propune pe domnul Costea Danelus
Doamna Stere propune pe domnul Gaftoi.
Se supune la vot propunerea cu domnul Costea. Domnul Costea este ales să facă parte din comisia de
analiză a cererilor de închiriere cu un număr de 14 voturi pentru.
Domnul Lazăr Coman Ilie , preşedintele de şedinţă : Comisiile?
Domnul Rotaru "Comisia nr.1 acordă aviz favorabil, proiectului de hotărâre în forma prezentată"
Doamna Muşat Maria : „Comisia nr.3 acordă aviz favorabil”
Se trece la votul proiectului de hotărâre privind iniţierea procedurii de închiriere a pajiştilor aflate
în domeniul privat a oraşului Slănic. Se aprobă cu 15 voturi pentru.
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Domnul Lazăr Coman Ilie :” punctul nr. 8 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui act adiţional la contractului de închiriere între Oraş Slănic şi SC Vodafone România
SA, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Domnul Rotaru "Comisia nr.1 acordă aviz favorabil, proiectului de hotărâre în forma prezentată"
Doamna Muşat Maria : „Comisia nr.3 acordă aviz favorabil”
Domnul Lazăr :” Discuţii?”
Domnul primar spune că este vorba de contractul cu SC Vodafone, care a fost încheiat în urmă cu 8
ani, firma a solicitat prelungirea contractului cu încă 10 ani, iar chiria propusă este de 75 lei /mp/an.
Domnul Lazăr: „Supunem la vot . Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractului de închiriere
între Oraş Slănic şi SC Vodafone România SA, este aprobat cu 15 voturi pentru.
Domnul Lazăr : punctul nr.9 : Proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile,
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică , iniţiator domnul primar Remus Moraru.
Domnul Rotaru "Comisia nr.1 acordă aviz favorabil, proiectului de hotărâre în forma prezentată"
Doamna Muşat Maria : „Comisia nr.3 acordă aviz favorabil”
Doamna Stere Mihaiela: „ Comisia nr.2 acordă aviz favorabil”
Domnul Lazăr : Discuţii?
Doamna Cristea Liliana spune că ar fi trebuit să fie nominalizaţi mai mulţi bărbaţi.
Domnul primar spune că persoanele nominalizate fac parte din compartimentele respective.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția
de urgență în cazurile de violență domestică, care este aprobat cu 15 voturi pentru.
Domnul Lazăr: „ Discuţii?”
Domnul primar : „Vreau să vă prezint solicitarea firmei SC Astrolife SRL de a închiria, pe o perioadă
de minim 15 ani terenul şi clădirile din punctul „Teiul Pucios” pentru construirea unui observator
astronomic, prin finanţare din fonduri europene” . Domnul primar dă citire solicitării şi cere punctul de
vedere al consilierilor, cu precizarea că se solicită ca prin contractul de închiriere să se acorde şi un
drept de superficie, pentru construirea acestui observator.
Domnul Buzea spune că solicitarea este pertinentă, iar doamna Cristea spune că este foarte bine că se
dă o utilitate terenului şi clădirilor respective.
Domnul primar: „ să înţeleg că sunteţi de acord?”
Toţi consilierii sunt de acord cu promovarea unui proiect de hotărâre privind închirierea terenului şi
clădirilor din punctul „Teiul Pucios”.
Domnul primar face o scurtă prezentare a stadiului proiectului pe fonduri europene , pe axa 5.2.
„Amenajare spaţii verzi/parc în oraşul Slănic”, la solicitarea domnului consilier Bădulescu Cristian .
Doamna secretar spune că la această dată s-a făcut prima cerere de rambursare pentru cheltuielile
eligibile efectuate în 2017 şi 2018 şi se aşteaptă primirea banilor. S-a început procedura de organizare
a licitaţiei, întocmirea caietului de sarcini pentru proiectare şi execuţie lucrări.
Domnul Buzea întreabă despre lucrarea privind alimentarea cu gaze şi spune că ştie că în data de 15
ianuarie 2019, trebuia făcută achiziţia directă.
5

Domnul primar spune că ştie că nu s-a putut face achiziţia directă , pentru că nu s-a prezentat nimeni,
trebuia ţinută la Consiliul judeţean Prahova o şedinţă cu toate cele 9 localităţi din proiect: Slănic,
Vărbilau, Ştefeşti, Bertea, Aluniş, Dumbrăveşti, Vîlcăneşti , Cocorăştii Misli şi Cosmina, dar s-a
amânat, pentru săptămâna următoare.
De asemenea, spune, că s-au aprobat de către Consiliul Judeţean Prahova , indicatorii pentru proiectul
DJ 216 A Slănic-Ştefeşti , cu timp de realizare a proiectului de 3 ani, primaria oraşului Slănic fiind cea
care a realizat Studiul de fezabilitate în anul 2018.
Nu mai sunt discuţii.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Slănic din data de 27.02.2019, drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Lazăr Coman Ilie

Secretar,
Cojocaru Cerasella Isabela
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