PROCES-VERBAL
Data încheierii: 28 martie 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. 118 din 22 martie 2019.
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă face prezenţa consilierilor locali şi se
constată că sunt prezenţi 14 consilieri locali, lipsa fiind domnul viceprimar Mare Laurenţiu Cornel.
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 Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă : „ Suntem prezenţi 14 consilieri ,
lipseşte domnul Mare Laurenţiu. Ordinea de zi a şedinţei de azi este următoarea :
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 27 februarie
2019.
2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu , aflat în clădirea
Complex Baia Verde, proprietate publică a oraşului Slănic, în suprafaţă de 24,40 mp .
Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
3. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui imobil situat în strada
Baia Verde, nr. 2 , proprietate publică a oraşului Slănic. Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului
Slănic aferent anului 2018 , în anul 2019. Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui imobil , aflat în
proprietate privată a oraşului Slănic, situat în punctul Teiul Pucios Piatra Verde, format din
teren în suprafată de 1098 mp si cladiri în suprafaţă de 135 mp. Iniţiator: dl. Primar Remus
Moraru
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere şi stabilirea chiriei lunare
pentru sediul Punctului de lucru Slănic al operatorului serviciului public de apă şi canal ,
SC Hidro Prahova SA .Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
7. Diverse. Întrebări. Interpelări. “
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă, supune la vot proiectul ordinii de zi.
„ Cine este de acord cu ordinea de zi ? „
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 14 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 27 februarie 2019.
Domnul Grigore Constantin Dan, preşedintele de şedinţă: " Supunem la vot aprobarea procesului
verbal. Discuţii ? Cine este pentru? ”
Procesul verbal este votat cu 14 voturi pentru .
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: Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu , aflat în clădirea
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Complex Baia Verde, proprietate publică a oraşului Slănic, în suprafaţă de 24,40 mp, 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 Muşat Maria : „Comisia nr.3 acordă aviz favorabil”
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă: „ discuții?
Doamna Stere : „Deci acesta este amfiteatrul? Care este ? „
Domnul Rotaru: „Doamna Stere , dacă aţi fi citit proectul de hotărâre aţi fi văzut că la parterul
complexului există o cameră de 24 mp , nefolosită, pe care o societate o cere pentru sediu sau un mic
muzeu”.
Domnul Meşteru Emil explică că în salină funcţionează un planetariu, iar acest spaţiu este
solicitat pentru a depozita aparatul respectiv.
Domnul Grigore Constantin Dan : „ Supunem la vot. Cine este ”pentru”? Împotrivă? Abţineri?
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 14 voturi ”pentru „ adoptând proiectul de
hotărâre în forma prezentată de primarul oraşului.
Domnul Grigore Constantin Dan, preşedintele de şedinţă dă citire punctului nr.3 din ordinea de
zi: Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui imobil situat în strada Baia
Verde, nr. 2 , proprietate publică a oraşului Slănic, 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 Muşat Maria : „Comisia nr.3 acordă aviz favorabil”
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă: „ discuții? Supunem la vot. Cine este
”pentru”? „ Împotrivă? Abţineri? „
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 14 voturi ”pentru „ adoptând proiectul de
hotărâre în forma prezentată de primarul oraşului.
Domnul Grigore Constantin Dan :” punctul nr. 4 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Slănic aferent anului 2018 , în anul 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”? „
Împotrivă? Abţineri? „
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 14 voturi ”pentru „ adoptând proiectul de
hotărâre în forma prezentată de primarul oraşului .
Domnul Grigore Constantin Dan :” trecem la punctul 5 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind închirierea prin licitaţie publică a unui imobil , aflat în proprietate privată a oraşului Slănic,
situat în punctul Teiul Pucios Piatra Verde, format din teren în suprafată de 1098 mp si cladiri în
suprafaţă de 135 mp, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru. Comisia nr.1?”
Domnul Rotaru "Comisia nr.1 propune discutarea şi aprobarea proiectului de hotărâre de
hotărâre în plenul şedinţei Consiliului local.
Doamna Muşat Maria : „Comisia nr.3 acordă aviz favorabil”
Domnul Grigore Constantin Dan : Discuţii?
Domnul Costea: „ eu voi vota acest proiect . În primul rând este vorba de închiriere. Legalitatea
cade în sarcina aparatului de specialitate al primarului. De ce mă opun eu să vină nişte bani la primărie.
Ce interes am eu să opesc pe cineva să dezvolte o afacere?”
Domnul Chipeşiu:” am si eu o intrebare , prima solicitate a fost făcută de firma Atrolife, iar a
doua de Sky Profesional. Ce se întâmplă?”
Doamna secretar spune că nu are nicio legătură cine a făcut cererea. Ea reprezintă doar un punct
de pornire că am putea avea un potenţial chiriaş al acestui teren şi al acestui spaţiu. Acest teren, cu
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clădirile aferente, va fi scos la licitaţie pentru închiriere şi poate să vină oricine, să cumpere caietul de
sarcini şi să participe la licitaţia pentru închiriere.
Domnul primar : „vreau să vă întreb , oportunitatea există aici? Acum să vedem dacă avem şi
ofertanţi”
Domnul Meşteru Emil spune că se intenţionează să se dezvolte un proiect pe fonduri europene,
având în vedere poziţia acestui teren de 1000 mp şi faptul că există deja 3 construcţii.
D-na Stere spune : „ acestă firmă care a făcut solicitarea are ....... cifră de afaceri, merge pe
pierderi”
Doamna secretar explică că nu este cazul să analizam situaţia firmei, pentru că acum nu se
hotărâşte închirierea către acesastă firmă , ci organizarea unei licitaţii publice de închiriere.
Domnul Alionte spune că închirierea , concesionare şi vânzarea se face de către consiliul local.
Domnul primar spune că: „ daca se aprobă inchirierea unui spaţiu care este neutilizat şi se
degradează, pentru accesarea de fonduri europene, credeţi că este greşit? „
Domnul Grigore : „ Supunem la vot Cine este pentru ?”
Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui imobil , aflat în proprietate
privată a oraşului Slănic, situat în punctul Teiul Pucios Piatra Verde, format din teren în suprafată de
1098 mp si cladiri în suprafaţă de 135 mp este aprobat cu votul a 10 consilieri.
Domnul Grigore : Cine este împotrivă? Nimeni. Cine se abţine? . Se abţin domnii consilieri: Bădulescu
Cristian Dănuţ, Stere Ioana Mihaiela, Alionte Gheorghe Georgel şi Lazăr Coman Ilie.

Domnul Grigore dă citire punctului 6 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea
termenului de închiriere şi stabilirea chiriei lunare pentru sediul Punctului de lucru Slănic al
operatorului serviciului public de apă şi canal , SC Hidro Prahova SA , 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”
Se trece la votul proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere şi stabilirea
chiriei lunare pentru sediul Punctului de lucru Slănic al operatorului serviciului public de apă şi canal,
SC Hidro Prahova SA.
Domnul Grigore Constantin Dan: „Cine este pentru ? Sunt 12 voturi pentru. Împotrivă ? Nimeni.
Abţineri ? Se abţine domnul consilier Buzea Cristrian Petru.
Domnul Costea Daneluş nu votează având în vedere funcţia deţinută la SC Hidro Prahova SA.
Domnul Grigore Constantin Dan :” Am ajuns la punctul nr. 7 din ordinea de zi: Diverse,
întrebări, intepelări .
Domnul primar : „Vreau să vă prezint adresa domnului Nedelcu Nicolae , adresată şi consiliului
local care a construit o casă pe strada Duzilor şi văzând că se modernizează acum pe acceastă strada
întreabă de ce nu se asfaltează până la capat. .
Domnul primar citeşte adresa menţionată şi face precizarea că se respectă proiectul tehnic întocmit
pentru modernizarea străzilor . Domnul Costea spune că, în momentul în care se licitează lucrarea se
stabileste o sumă, iar primăria , din cheltuielile diverse si neprevăzute mai poate face şi alte lucrări care
nu au fost prevazute în proiect . Domnul primar spune că în măsura în care bugetul local va permite , se
va ţine cont de această solicitare.
Nu mai sunt discuţii.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al
oraşului Slănic din data de 28.03.2019, drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore Constantin Dan

Secretar,
Cojocaru Cerasella Isabela
3

