PROCES-VERBAL
Data încheierii: 28 iunie 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. 164 din 21 iunie
2019.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă face prezenţa consilierilor locali şi se
constată că sunt prezenţi 14 consilieri locali din totalul de 15, lipsă fiind domnul consilier
Chipeşiu Florinel. 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.
Proiectului ordinii de zi este următorul:
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 30 mai
2019
2. Proiect de hotărâre nr. 6173/2 din 19.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului orașului Slănic
Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
3. Proiect de hotărâre nr. 6226/3 din 20.06.2019 privind aprobarea fazelor Notă
conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiţii ,, Refacere dig albie pârâu Praja, strada
Praja , punct ,, Avram ,,. Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
4. Prezentarea Informării
nr. 926 din 20.06.2019 a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,, Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova,,
referitoare la solicitările de reziliere a Contractului de delegare nr.1792/2016.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă dă citire ordinii de zi şi solicită
suplimentarea acesteia cu proiectul de hotărâre nr. 6377 /4 din 26.06.2019 privind aprobarea
cuantumului și a numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din
orașul slănic, î n anul scolar 2018/2019 sem.II
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă, supune la vot proiectul ordinii de zi: ,,
Cine este pentru?,,
În sală sunt prezente doua persoane, care solicită să li se acorde cuvântul înainte de desfăşurarea
şedinţei de consiliu.

Domnul avocat : ,, Legat tot de ordinea de zi, eu sunt reprezentant al societăţii Valdor şi
e vorba de o petiţie pe care societatea a formulat-o în data de 14 mai, cu nr. de înregistrare 498, e
legată de ... . Am făcut o solicitare de aprobare a unui spaţiu de fumat , în partea laterală, spre
est, spatiul din Vasile Alecsandri, aceea cafenea, Dolce, parcă se numeşte. Rugămintea mea, ar
fi, să o inseraţi tot pe punctul 5 al ordinii de zi , pe diverse , întrebări, interpelări şi să supunem la
vot şi problema aceasta a aprobării acestui spaţiu.,,
Domnul primar : ,, Nu se supune la vot , la diverse sunt discuţii , e prinsă şi solicitatrea
dvs. Eu v-am explicat , domnule avocat , ieri, când dvs. aţi crezut că şedinţa este ieri ! Eu v-am
explicat procedura. A venit domnul consilier Bădulescu cu o solicitare de la Valdor, vizavi de
cele spuse de dvs.! Domnul consilier Bădulescu, foarte bine putea să iniţieze acest proiect de
hotărâre. Noi nu vă putem da un spaţiu aşa, să îl punem pe ordinea de zi , biroul urbanism trebuie
să facă o schiţă , să spună câţi metri sunt acolo. Se pune la licitaţie, v-am spus care este
procedura. Că nu sunteţi singurul solicitant ! Şi firma Teju, unde are cofetăria,... dumnealor vor
în faţă, pe trotuar, tot aşa pentru mese de fumat...,,
Domnul avocat: ,, Sigur, domnule primar, eu nu am nici o problemă, eu aş vrea să se
consemneze această chestiune pe ordinea de zi a şedinţei! Nu în varianta, în care să aprobaţi
acest spaţiu, ci în varianta adoptării unui proiect de hotărâre legat de petiţia Valdor , în ceea ce
priveşte aprobarea unui spaţiu de fumat . Nu zic să aprobaţi acuma, dar eu zic să se consemneze
...,,
Domnul Primar: ,, asta am încercat eu să vă explic! La discuţii, printre alte puncte, pe care
le avem, cu BCR-ul, cu retrocedarea către dl. Bîrlea, cu altele, să discutăm şi acest lucru. Punem
în discuţie, noi o să avem un acord de principiu, dar se lucrează. Terenul acela, pentru care dvs.
faceţi solicitare, se măsoară şi binenţeles, se pune la licitaţie. Nu ştiu, dacă vor veni alţii şi nu
ştiu, dacă domnii consilieri se vor opune.,,
Domnul avocat: ,, domnule primar, eu în mod normal, nu ar trebui să fiu azi aici, ci să îmi
văd de treabă , pe la Bucureşti , pe unde am procese, dar eu am primit un răspuns din partea
primăriei, semnat de către dvs, în care mi se spune aşa: referitor la cererea dvs., vă transmitem
că nu putem da curs cererii dvs. de amplasare a spaţiului de fumat pe domeniul public al
oraşului.,,
Domnul primar: ,, corect, pentru că nu avem o hotărâre a consiliului local . Noi v-am dat
un răspuns în termenul legal .,,
Domnul avocat: ,, orice act administrativ trebuie motivat, trebuie să beneficiem de o
motivare, pentru că noi nu ştim de ce ni s-a respins solicitarea,,
Domnul primar: ,, v-am spus , acel teren trebuie măsurat, consiliul local trebuie să fie de
acord cu închirierea , trebuie urmaţi paşii legali,,
Domnul Avocat: ,, ca să urmam paşii administrativi propuşi de către dvs.! Că înţeleg, că
trebuie iniţiat un proiect de hotărâre, că nu se poate merge direct. Atunci, în condiţiile în care mai
devreme , acum trei minute s-a suplimentat ordinea de zi , să suplimentăm ordinea de zi cu
supunerea la vot a adoptării în viitor a unui proiect de hotărâre, în vederea soluţionării petiţiei ,
formulate de Valdor. Eu ce garanţie am că plec de aici şi acel proiect de hotărâre se iniţiază!,,
Domnul primar. ,, garanţia este că această şedinţă este filmată şi se va consemna în
procesul verbal. Asta este garanţia! Din 2016 toate şedinţele consiliului local sunt filmate.
Punctual , tot ce vorbim acum şi eu şi dvs . , se vor regăsi în procesul verbal de şedinţă .,,
Domnul avocat: ,, şi se va publica pe site-ul primăriei!,,
Domnul primar: ,, dar revin! Când a venit, domnul consilier Bădulescu Cristian, cu
solicitarea de la Valdor, probabil a venit şi în calitate de consilier. Orice consilier poate să

iniţieze un proiect de hotărâre, domnule avocat! Dacă noi aveam proiectul de hotărâre iniţiat de
domnul consilier, acum îl votam!,,
Doamna Cristea: ,, îl băgam pe ordinea de zi!,,
Domnul avocat: ,, dar pe de altă parte , cetăţenii care folmulează petiţii, solicitări
organelor autorităţii publice locale, trebuie să beneficieze şi ei de un răspuns !,,
Domnul primar : ,, noi v-am dat răspunsul ! Pentru că nu vă putem da terenul cu
încredinţare directă! Suntem supuşi unor legi!
Doamna secretar: ,,administrarea domeniului public şi privat se face de către consiliul
local, nu de către primar sau aparatul de specialitate al primarului. Consiliul local va hotărâ.
Consiliul local nu a hotărât scoaterea unui teren la închiriere. Se face exact invers: Consiliul local
hotărâşte care sunt terenurile care vor fi închiriate prin licitaţie publică.,,
Domnul avocat : ,, da , dar, dacă toate acestea erau scrise în răspunsul pe care l-am
primit, nu vă mai deranjam astăzi, despre asta e vorba! Rugămintea mea , în măsura în care
petiţia pe care o formulăm , sau cererea pe care am formulat-o, cu privire spaţiul pentru fumat,
nu îndeplineşte condiţiile legale, sau paşii administrativi sunt alţii, dacă ni s-ar fi scris şi noua
treaba asta ...!,,
Domnul primar: ,, domnule avocat, pentru că suntem în şedinţă şi este şi înregistrat, îl rog
pe domnul consilier Bădulescu Cristian , să iniţieze acest proiect de hotărâre. Cu cât îl iniţiază
mai repede, cu atât, dacă şi colegii consilieri sunt de acord , chiar şi printr-o şedinţă de îndată ,
având în vedere că mai sunt două solicitări , pe acelaşi domeniu, noi ne întrunim şi votăm acest
proiect de hotărâre. Pentru că de consiliul local depinde!,,
Domnul avocat: ,, am înţeles!,,
Domnul primar: ,, şi acum vă pun şi eu o întrebare, oarecum retorică. Un certificat de
urbanism ţine loc şi de autorizaţie de construire? În urma discuției de ieri!,,
Domnul avocat: ,, sunt acte administrative distincte!,,
Domnul Primar: ,, nu , nu, răspundeți la întrebare !,,
Domnul avocat: ,, absolut deloc! Sunt acte distincte!,,
Domnul primar: ,, domnule avocat, am avut o discuție ieri și am zis să vă aduc aminte!,,
Doamna Cristea Liliana președinte de ședință: ,, dăm cuvântul doamnei ...! Vă rog să vă
prezentați și să vă spuneți problema!,,
Doamna Ligia Bookmann: ,, Vă rog să mă iertați, dacă nu mă exprim literalmente corect,
că am fost plecată mult timp din țară. Am fost corectată și acest lucru m -a deranjat. Mă numesc
Ligia Bookmann , stau pe Gheorghe Lazăr nr. 1 , casa care a fost a bunicilor , acum 5 ani, am
refăcut-o, am consolidat-o , am aranjat-o, ca să pot să vin și eu în țară, să stau poate o lună , în
liniște. Toată apa de pe strada Gh. Lazăr, este a doua casă de pe Gh. Lazăr, se strânge exact în
gardul meu. Se scurge toată prin gard. Gardul s-a deteriorat total , iar eu nu pot să-l fac și nici nu
l-am făcut . Nu e numai apa care vine de pe versant și vine undeva între gardul meu și un... de
intrare, între mine și un vecin , domnul primar a văzut ! Venind, anul acesta, am descoperit că
venea și de la hotel apa pe versant, înainte , cred că au fost probleme , acolo se varsă apă din
fose. Anul acesta, când am venit, am găsit un băltău de la vecin , vă rog frumos, am stat de
vorbă cu dânsul, nu știu ce a făcut dănsul, săptămâna trecută , stiți foarte bine, s -a venit cu un
tractoraș să se facă cât de cât un șanț! Nu știu la ce s-au gândit! Problema este că toată apa ... Ați
venit dumneavoastră! S-a format un băltău și mai mare , s-a acoperit acuma cu pietriș și după ce
ați vorbit dumneavoastră . Problema este, că se varsă o fosă, se varsă apa de pe versant !,,
Domnul primar: ,, îmi dați voie să vă dau eu răspunsul , că am fost acolo? Am stat mai
mult, nu am vorbit numai cu dumneavoastră , ci am mai vorbit cu încă două doamne și am

stabilit că , acolo între proprietatea dvs și a vecinului, a existat și mai există un tub . Și am
convenit cu vecinul , să veniți cu un accept notarial , și de la vecinul de jos, că putem să dăm din
tubul acela care vine de pe versant pe Gh. Lazar și intră într-un drum de servitute . Luni! Azi e
vineri ! Ați făcut acest acord? ,,
Doamna Ligia Bookmann: ,, Nu . Eu am vorbit atunci în prezența dvs., a fost de acord ,
pentru că proprietar este tatăl , după care m-a sunat a doua zi , că nu o să vină, că mai are roșii în
grădină și să îl las să își facă roșiile . Dvs . ați spus că acest tub , dacă va fi desfundat , noi va
trebui să plătim tuburi pe toată porțiunea!,,
Domnul primar: ,, pentru că nu este pe domeniul public, doamnă!,,
Doamna Ligia Bookmann : ,, Nu este, dar nu este nici corect , ca să se verse apa de pe
domeniul public la mine în curte. Anul trecut, ați zis că faceți un căm in , nu știu cum ați
explicat, cu mine nu prea ați vorbit! Pe mine m-ați întrebat , doamna care e plecată are casa
mare? Nu, eu am căsuța asta mică. Pe mine, nu mă interesează casele mari, pe mine mă
interesează, de ce eu să accept, să se verse fosa unei vile , ditamai vila, la mine în curte, în gard?
Pentru că nu se mai varsă acuma pe acel drumeag , se varsă la mine în gard! Eu vă arăt poze,
cum este gardul, deja a început să iasă pământul la mine în gard. Acolo este , când s-a făcut acel
drum, punctul care este cel mai jos, nici nu l-a interesat pe nimeni! Acum vin și spun: dacă
domnul și-a reparat fosa , domnul Brie, nu știu , nu am mai vo rbit cu dânsul ? Mie îmi vine apa
de pe versant ! Nu mai este vorba de acel tub , pentru că apa de pe versant nu se colectează toată,
să vedeț i, vă atăt poze, cum arăta șanțul! De ce nu încearcă să se ducă în altă parte?,,
Domnul Primar: ,, suntem într-o ședință de consiliu , doamna președinte, vă rog mult .
Doamnă, consemnați cele ce ați spus și aici , depuneți la registratură , t rimitem poliția locală și
urbanismul și cine mai trebuie, să se ia măsurile de rigoare. Acel șanț care s-a făcut , că trebuie
să fiți corectă până la capăt! Noi am discutat acolo și dvs. văd că îi dați o altă conotație! Am zis
așa ! Nu eu le-am dat acceptul să își facă acel șant! Acel șanț a fost făcut, pe domeniul public ,
din dreptul proprietății domnului Brie, ajunsese la dvs., că dacă nu ajungeam la timp , cred că
ajungea în strada Piatra Verde! Și am zis, dacă tot s-a făcut , să punem piatră în el, să funcționeze
ca un dren, că altfel exista riscul , să vină cineva cu o mașină și să aibă loc un accident! Şi să
găsim soluția unui caseu !Așa v-am zis ! Şi de acolo, unde este acel tub de canalizare pluvială ,
să putem duce apa până pe Libertății , până în apă !,,
Doamna Ligia: ,, şi în cazul în care acești vecini nu vor, ce se întâmplă? Pentru că, tubul
este pe partea cealaltă!,,
Domnul primar: ,, faceţi o sesizare, înregistrați-o la registratură și vor veni
compartimentele de specialitate și vi se va da un răspuns! Altceva nu vă pot spune!,,
Domnul avocat: ,, domnule primar, ca să nu vă mai rețin ! Deci, în felul următor: în
procesul verbal se consemnează, că am solicitat înscrierea pe ordinea de zi a problemei . Nu are
rost să mai fac o nouă cerere , ținând cont că mi s -a răspuns la prima . Gestul meu reflex este să
fac o nouă cerere către dvs , în raport cu faptul că la prima nu mi s-a răspuns . Adică mi s-a zis
că nu se aprobă!,,
Domnul Rotaru: ,, Domnul avocat, cu tot respectul , nu fiți neînțelegător. Nu suntem la
tribunal! La tribunal, căutăm chichițe ! Căutăm scăpări! Vi s-a spus!,,
Domnul avocat: ,, E vorba de identificarea unei soluții pragmatice! Este o soluție simplă!,,
Domnul primar: ,, V-am dat o soluție pragmatică! O vom face ca la carte! Legal!,,
Domnul avocat: ,, Se poate și altfel? ,,

Domnul Primar : ,, Nu! Chiar vreți să intrăm în alte amănunte! Multe s-au putut în orașul
acesta ! Invers făcute! Nu întâmplător, v-am întrebat, dacă certificatul de urbanism ține loc de
autorizație de construire!,,
Domnul avocat: ,, vă mulțum esc și îmi cer scuze că v -am reţinut atenția! Toate cele bune!
Ședință plăcută!,,
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă : ,, Continuăm ședința, cu aprobarea
ordinii de zi, suplimentată.Cine este pentru ?,,
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 14 voturi ”pentru,,
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă : ,, este cineva împotrivă? Se abține
cineva? Punctul 1, aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 30
mai 2019. Are cineva ceva de obiectat? Cine este ,, pentru,, ? ,,
Se supune la vot . Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 14 voturi ”pentru”.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă, dă citire punctul nr.2 al ordinii de zi : Proiect
de hotărâre nr. 6173/2 din 19.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a aparatului de specialitate al Primarului orașului Slănic, iniţiator: dl. Primar Remus
Moraru.
Doamna Cristea Liliana , 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”
Se supune la vot .
Doamna Cristea Liliana: ,, cine este pentru?,,
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 14 voturi ”pentru „ adoptând Proiectul de
hotărâre nr. 6173/2 din 19.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a aparatului de specialitate al Primarului orașului Slănic , iniţiator: dl. Primar Remus
Moraru, în unanimitate .
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă, dă citire punctul nr.3 al ordinii de zi : Proiect
de hotărâre nr. 6226/3 din 20.06.2019 privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii
,, Refacere dig albie pârâu Praja, strada Praja , punct ,, Avram ,, iniţiator: dl. Primar Remus
Moraru.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă: ,, Dacă are cineva ceva de întrebat, de
obiectat? Nu are nimeni. Comisia nr. 1?,,
Domnul Rotaru : "Comisia nr.1 acordă aviz favorabil, proiectului de hotărâre în forma
prezentată"
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă. Comisia nr.2?
Doamna Stere Mihaiela: „ Comisia nr.2 acordă aviz favorabil”
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă. Comisia nr.3?
Doamna Muşat Maria : „ acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre”
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă: ,, discuții, sunt discuții? Supunem la
vot.,,
Se supune la vot .
Doamna Cristea Liliana: ,, cine este pentru?,,

Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 14 voturi ”pentru „ adoptând Proiectul de
hotărâre nr.6226/3 din 20.06.2019 privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii
,, Refacere dig albie pârâu Praja, strada Praja , punct ,, Avram ,,, în unanimitate .
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă, dă citire punctul nr.4 al ordinii de zi :
proiectul de hotărâre nr. 6377 /4 din 26.06.2019 privind aprobarea cuantumului și a numărului
burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul slănic, î n anul scolar
2018/2019 sem.II
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă: ,, Dacă are cineva ceva de întrebat, de
obiectat? Nu are nimeni. Despre ce este vorba ? Despre bursele copiilor! Sunt 27 de burse de
merit , în cuantum de 250 lei/lună , 8 burse medicale, în cuantum de 100 lei /luna, 5 burse copii
orfani de l00lei/luna și 12 b urse de ajutor social de 80 lei /lună. Discuții? Atunci supunem la
vot! ,,
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă : Cine este ,, pentru,,?
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 14 voturi ”pentru,, adoptând proiectul de
hotărâre nr. 6377 /4 din 26.06.2019 privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor
acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Slănic, î n anul scolar
2018/2019 sem.II, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru, în unanimitate.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă, : ,, punctul 5, prezentarea Informării
nr. 926 din 20.06.2019 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Parteneriatul pentru
managementul deşeurilor – Prahova,, referitoare la solicitările de reziliere a Contractului de
delegare nr.1792/2016. Dacă are cineva ceva de obiectat?,,
Domnul primar: ,, despre ce e vorba? Se pare că , de fapt sigur, s-a rezilit contractul cu
ROSAL-ul, de către Consiliul Județean Prahova, pe motiv că nu și-au respectat obligațiile
contractuale. Ei, au obligația, timp de 90 de zile, chiar dacă li s-a rezilit contractul , să își
desfășoare în continuare activitatea, timp în care se va organiza altă licitație și probabil va veni
alt operator. V-am făcut pe scurt o prezentare , ca să înțelegeți. Doamna consilier Mihaela, poate
să ne spună mai multe?,,
Doamna consilier Stere Mihaela:,, nu avem nici o informație.,,
Domnul primar: ,, suntem convocați marti la ora 12, la ședință la A.D.I. Managementul
deșeurilor. Vă vom comunica! ,,
Doamna Cristea Liliana : ,, se întâmplă ceva cu angajații? Rămân?,,
Domnul primar:,, Nu știm . Cel puțin 90 de zile....,,
Doamna Cristea : ,, și după aceea ?,,
Domnul primar: ,, să vedem ce operator va veni. Cine va veni, probabil că va avea nevoie
de oameni pregătiți... ,,
Doamna Cristea Liliana, președinte de ședintă: ,, Diverse, întrebări , interpretări. Dacă
cineva are vreo problemă? Se înscrie cineva?,,
Domnul primar :,, Am o rugăminte: hai să ne înscriem la cuvânt, cine dorește.... Eu am să
vă dau din nou zonarea și am să vă fac și niște amendamente , pe care le -am considerat, eu, la
vremea respectivă, în urma studierii mai atente a fișelor străzilor. Vi le dau dvs. și în 3 minute
reluam, ca să nu mai fie discuții că nu s-a știut!,,
Domnul primar împarte tuturor consilierilor o copie a hotărârii privind zonarea și
propunerile.

Domnul primar: ,, dacă vă uitați puțin , hai să intram la zona A! Avem niște modificări de
făcut la Calea Ploiești! Noi, compartimentele și eu, am propus, dvs , veți vota, să fie la zona A
de la 2 la 52 , adică inclusiv Energo, imediat după Energo, adică 52 A , până la 246 să fie propus
pentru B. Eu vă spun și după aceea discutăm și vă puteți înscrie la cuvânt. Tot la zona A , la
Mihai Vitezu, este o zonă care ar trebui trecută, în zona B. Tudor Vladimirescu, din B , am
propune să treacă în A, pentru că este asfaltată, este aproape de centru, chiar și Praporgescu. Pe
urmă zona B: avem străzile care s-au finalizat : Dealului, care era deja în zona B , dar avem, 1
Mai , care era în C, Prunilor, Praja, Gh. Lazăr, Fântâna Rece, Cucului, Splaiul Prăjani, Duzilor,
Frunzei , care va fi terminată, dacă ne ajută vremea în 2 săptămâni, Lăgofăt Tăutu, Livezilor,
Soarelui. Sunt străzi deja asfaltate, care în momentul de față sunt în zona C. Străzile Izvor, Valea
Pietrii, Nucilor, Valea Fetii, sunt în C. Eu am ținut să vă informez ! Aveți fiecare timp, să
studiați cu atenție și să veniți cu propuneri, pentru că va trebui să venim, cu un proiect în
dezbatere publică. V-am zis și la ședințele anterioare ! Că nu trebuie să facem 3- 5 hotărâri! Dacă
tot am terminat străzile acestea! Vom vedea la anul, peste doi ani. Aștept propunerile dvs!
Suntem în faza de studiu! Cu cât vom stabili mai repede , cu atât o vom pune în dezbatere
publică, mai repede. BCR-ul! Multe zvonuri! Primarul e de vină , din cauza primarului pleacă
toți! Și BCR -ul și poliția, pleacă toți! Ce vreau să vă spun! Poliția , este exclus să plece! Am
vorbit cu comandantul și nu știe de unde zvonul ăsta! Partidul ,, facebook ,,. Avem de la BCR
adresă, că îți încetează activitatea din 15 iulie, datorită politicii lor manageriale. S-a închis
Breaza, s-a vândut locația, Băicoi, Boldești, și se vor mai închide. Sunt vreo 72 de clădiri pe care
vor să le vândă. Situația Slănicului ! BCR, clădire , prin ordin de prefect 834 din 1991 a fost
dată . Am aici ședința de consiliu local din 1993 din arhivă ! Clar ! Politica guvernului , hotărâre
de guvern dată, și nu numai Slănicul , ci toate sediile prin hotărâre de guvern ! Clădirea ! Terenul
era al consiliului local . Prin hotărârea consiliului local , la vremea respectivă, hotărârea nr. 27,
terenul a fost vândut BCR-ului. Rețineți ! BCR-ul era de stat, atunci ! A fost vândut, nu cu
clauze , cum a fost cu CEC-ul. Să fie clar ! BCR-ul actual , care are acționariat austriac , sunt
proprietari ! Și al clădirii și al terenului! Politica lor, de acum , multe operațiuni on-line, nu se
mai justifică factorul uman, cu retehnologizare, politica lor ! Nu că o dă primarul sau consiliul
local afară ! Probabil că vor veni alți investitori ! De exemplu, ieri a venit LIDL, interest de zona
Slănic , caută teren , clădire. Procese ! Procesul, cu DRUMCAS, a fost câștigat definitiv și
irevocabil, marele proces, care trenează din 2009 și știți , foarte bine , cu toți i, că dacă pierdeam
acest proces , primăria pe mulți ani era blocată, pentru că era vorba de zeci de miliarde de lei
vechi ! Se ajunsese la 1 million de euro cu penalități, cu tot ! Nu are rost, să mai invoc, de ce s-a
ajuns în situația aceasta ! Nu mai dăm vina pe nimeni, bine că s-a câștigat și asta este ! Procesul,
cu dl. Croitoru , pe zonare! Respinge cererea d.lui Croitoru şi a domnilor Constantin Avram şi
George Gabriel Boboc, ca fiind lipsită de interes. Mai sunt căi de atac , iar dacă domnii vor să
atace, nici o problemă , mergem mai departe! Procesul, cu domnul Bîrlea, s-a amânat , pe 17
sept. Şi cam atât! Să trecem şi la lucruri mai bune! Avem ordinul de începere a lucrărilor pe
masura 5.2, suntem în faza de începere a lucrărilor! Finalizarea proiectului este în luna
septembrie 2020. Suntem în grafic. Paşii, pe care trebuie să îi facem , sunt în grafic. Suntem

supervizaţi , la fiecare etapă. Ieri am depus 3072 de pagini ale proiectului la Călăraşi! Sunt mai
multe spus! Copiii s-au bucurat, ca sfârşitul de an, să-l desfăşoare în Casa de Cultură. Vă
mulţumesc că şi dvs. aţi fost de acord cu această investiţie şi toată lumea este bucuroasă că am
revitalizat un spaţiu cultural , care zăcea de mult. Tot la fel, Baia Verde, dacă vremea ne-ar
ajuta, încasările au fost până ieri de 700 milioane vechi. Camerele de luat vederi nu au fost
montate toate, s-au reparat cele vechi. Cam atât!,,
Domnul Alionte: ,, Îmi daţi voie să îi dau o replică domnului consilier! Să ştiţi, că terenul
de fotbal , în 2018, pe primele 3 luni, ian, febr. , martie a avut încasări de 1000 lei! După discuţia
pe care am avut-o, cu aceea fraudă, de furat banii, pe aceleaşi 3 luni anul acesta, s-au făcut 6000
lei . Nu dublat, triplat , de 6 ori mai mult. Deci gândiţi-vă că până acum banii aia se furau,
domnule consilier, dacă vreţi să înţelegeţi!
Domnul primar: ,, eu nu pot fi de acord cu dvs! Sunt cuvinte şi acuzaţii grave!,,
Domnul Alionte: ,, Dar, domnul primar, am venit cu dovezi! Despre ce vorbim! Ştiu că e
înregistrat! Îmi asum!Am venit cu dovezi în Consiliul local!,,
Domnul primar: ,, nu aţi venit cu nici o dovadă! Aţi venit că nu a fost achitat un meci...!,,
Domnul Alionte: ,, domnule primar, v-am adus omul! Staţi puţin, dacă tot am deschis
subiectul! Continuăm sau nu continuăm.Vorbim decât ce trebuie să pice bine?,,
Domnul primar: ,, haideţi, domnule consilier vorbiţi, chiar vă rog!,,
Doamna Cristea Liliana, preşedintele de şedintă: haideţi să îl lăsăm şi pe domnul Rotaru!
Domnul Rotaru: ,, aş vrea, să vă adresez rugămintea, dacă se va mai face evenimentul
,, Zilele Slănicului,, ?
Domnul primar: ,, Nu . Am preferat să alocam banii pentru Praja , la acel dig , dacă sunteţi
de acord , mai avem un pod în Groşani , la care au fost probleme grave şi am considerat, şi vă
cer şi acceptul dvs., decât să organizam Zilele Slănicului, care ne-ar aduce un deficit de 350
milioane vechi , am preferat, mai bine, să facem digul pe Praja, să facem în Groşani, podul şi pe
Muscel ce mai avem. Dacă vreţi să facem Zilele Slănicului, nici o problemă, facem !
Doamna Cristea Liliana, preşedintele de şedintă : ,, Mulţumim! Domnul Grigore!,,
Domnul Grigore: ,, Vreau să sesizez că s-au format două gropi, pe Brâncoveanu , la 120 ,
foarte periculoase !,,
Domnul primar: ,, şi aveţi şi o avarie de apă acolo, pe Brâncoveanu şi pe Calea Văleni !,,
Domnul Grigore: ,, Nu ştiu de apa, dar sunt două gropi şi se plimbă copiii cu bicicletele! Şi
una pe pod la biserică . Pur şi simplu se vede în gârlă, prin ea!,,

Domnul primar: ,, când aţi sesizat?,,
Domnul Grigore : ,, acum 2-3 zile!,,
Domnul primar: ,, şi nu avem , dacă e de apă, operator Hidro, nu avem viceprimar ?,,
Domnul Grigore : ,, trebuie mers acolo şi văzut!,,
Domnul Primar: ,, avem o avarie de apă pe Calea Văleni şi pe Brâncoveanu! Acum au
avut o avarie pe 23 August! Ştiţi foarte bine, că s-a intervenit, pentru că s-a colmatat pe Crasna şi
la Ştefeşti!,,
Domnul Grigore: ,, asta este la tubul de trecere !,,
Domnul Primar: ,, de acord! Dacă este de apă se ocupă Hidro, dacă este de drum , ne
ocupăm noi, domnule vice! Cred că aţi reţinut!,,
Domnul viceprimar: ,, am reţinut!,,
Doamna Cristea Liliana, preşedintele de şedintă : ,, domnul Bădulescu!,,
Domnul Bădulescu: ,, Vreau să vă întreb, ce facem cu băieţii ăştia, cu echipa de fotbal?
Da , suntem de râs, chiar suntem de râs! Vă spun că suntem de râs! Deci, Ştefeşti-ul şi-a plătit o
amendă de 100 milioane şi au 200 milioane să-şi înfiinţeze echipa, după ce a bătut un arbitru! Şi
noi suntem de râs! Jumate din echipă, mi-au plecat la ei ! După ce, sunt pe locul 5, după un an
de zile ! Eu zic că e foarte bine! Echipă, pe care am făcut-o, într-o lună de zile! Lăsaţi-mă, să
termin! Deci, avem datorie la curent , ne-a luat şi contoarul alaltăieri! Deci, ne-a luat contoarul,
cu totul! Tot de râs e! Suntem de râs, că ne-a luat şi contoarul! O să ne taie şi apa!
Domnul Primar: ,, dar de ce a luat contoarul? El este al proprietarului!,,
Domnul Bădulescu : ,, l-au luat, i-am găsit acolo, eu!,,
Domnul Grigore : ,, contoarul este al Electrica! Blocul de măsură şi restul este al
proprietarului! Deci, la rezilierea unui contract se ridică decât contorul şi atât!,,
Domnul Bădulescu : ,, avem de plătit şi apa şi mai avem 2000 de lei de plătit la Asociaţia
judeţeană Sportivă, care datorită mie s-a făcut datoria asta, că eu i-am spus lui domn Crângaşu,
vă rog, lăsaţi-ne, că vă dăm bani, nu-i nici o problemă! Deci, suntem singurul oraş, care noi nu
ne-am plătit către ei! Ştiţi, că noi am plătit până în luna aprilie toate meciurile de fotbal, cu banii
de anul trecut, pentru că ştiam că o să se facă bugetul târziu şi ne-am luat precauţie şi am plătit!
Deci, din aprilie şi până la sfârşitul campionatului, nu am plătit nici un leu la Asociaţia Sportivă
judeţeană: arbitrajul şi observatorii!,,
Domnul primar : ,, când îmi daţi voie să vă răspund, o să vă răspund! Şi în şedinţa
anterioară, domnul Cristi Buzea , v-a explicat foarte clar cum stau lucrurile!Nu are rost să vă mai

zic eu, că cheltuielile care s-au făcut cu curentul, nu le-au făcut consilierii, ci le-aţi făcut voi,
asociaţia , cu apa, nu noi primăria sau consilierii, ci asociaţia. Trebuie, să ştiţi foarte bine , că
atunci când înfiinţezi un punct de lucru, sunt şi cheltuieli! Venituri , mai puţin!
Domnul Bădulescu : ,, da, domnule primar, dar echipa reprezintă oraşul Slănic!,,
Domnul primar : ,,am spus clar ! La următoarea rectificare, vă spun în calitate de primar, nu
de iubitor al fotbalului! La rectificarea bugetară, dacă bugetul ne permite, sprijinim şi activitatea
sportivă. Aşa, cum am sprijinit şi casa de cultură şi învăţământul . Şi dacă avem, bază legală!
Dar aşa, cum v-a zis , foarte bine, domnul Cristi Buzea, la vremea respectivă, trebuie şi alte
surse de finanţare, nu numai consiliul local! Trebuie să le căutaţi!,,
Domnul Bădulescu: ,, V-am cerut bani pentru transport la jucători ? V-am cerut
indemnizaţii pentru jucători? V-am cerut salarii pentru jucători? V-am cerut ceva pentru jucători?
Da, domnule primar, salarii! Suntem singurul oraş, care nu avem echipă, cu salarii! Fiecare
jucător joacă pe 100 pe 200. Vă spun eu cum e legea! Deci, fiecare jucător are un contract de
valoarea lui! De 100 de lei , de 200 lei pe lună. Din banii ăia, el plăteşte la fisc , se înregistrează
la fisc şi plăteşte 10 %. Legal vorbind! Noi nu am venit la primărie!,,
Domnul primar : ,,Eu vreau echipă în oraşul Slănic, cum era pe vremea mea, că am jucat la
un nivel! Nu aveam nici salariu, jucam de plăcere şi cred că aveam şi rezultate! Şi atunci, ajutor
era din partea minei sau din partea altor persoane de bună credinţă! Nu se punea problema de
salariu! Mai se juca şi de plăcere pe aceea vreme!
Domnul Bădulescu : ,, Eu am spus că nu au băieţii nevoie!,,
Doamna Cristea Liliana, preşedintele de şedintă : ,,v-a spus că la următoarea rectificare!,,
Domnul Bădulescu : ,, noi când le plătim? Ce facem cu astea?,,
Domnul Buzea: ,, domnule primar, se mai aude ceva cu sistematica?,,
Domnul primar: ,, da , dosarul este complet, documentaţia este depusă la consiliul judeţean ,
la tehnic. Săptămâna viitoare mă duc acolo, e chestie de consiliul judeţean!,,
Domnul Grigore: ,, să înţeleg că primăria a închiriat un spaţiu la asociaţie, care avea toate
utilităţile, şi apă şi curent? Şi dacă le reziliază, primăria o să ia construcţia fără apă, fără curent?
Ştiţi cât aţi cheltuit! Şi cine plăteşte !,,
Domnul primar: ,, Asociaţia! Aţi votat! Noi le-am dat cu titlu gratuit spaţiul, pe care l-am
renovat, că ştiţi bine cum arăta! Ei, prin contract, că au semnat contractul ! Noi primăria, ne-am
plătit toate datoriile, până la preluarea contractului de către asociaţie! Asociaţia a consumat
curent! Şi eu am zis atunci: fraţilor , voi nu v-aţi uitat din când în când la contoar? Depăşiţi, hai
să ne oprim! S-a ajuns la suma de 4000 lei !

Domnul Grigore: ,, Da , dar se pune şi rezilierea şi întreruptul! Trebuie bine gândită
treaba!,,
Domnul Primar: ,, domnilor, Partidul Naţional Liberal , e în măsură să ajute sportul. Noi ,
Partidul Liberal putem da , 2000 lei din cotizaţia noastră , să ajutăm asociaţia sportivă Slănic, în
prima fază! Sunteţi de acord, domnilor consilieri? Dacă şi Partidul celălalt vine cu aceaşi
contribuţie, avem banii de curent! Mai mult decât atât , s-a găsit cineva, care doreşte să sprijine
sportul din Slănic. Sunteţi de acord şi dvs, domnilor consilieri din PSD? Dacă şi dvs. sunteţi de
acord, plata curentului s-a făcut. E bine, domnule consilier?,,
Domnul Bădulescu : ,, ştiu, domnule primar, dar înţelegerea nu a fost aşa! Cînd ne-aţi dat
stadionul, aţi spus aşa: dvs. o să ne daţi bani la echipă, o să vă aduc procesele verbale! Dvs. nu
aţi dat stadionul, mie sau asociaţiei sportive, l-aţi dat tot oraşului Slănic, pe care îl administrăm
noi! Dvs., ştiţi ce înseamnă o echipă de fotbal? Trebuie să te duci în fiecare joi, la şedinţă, să
plăteşti cartonaşele , să intri în comisie! Nu stiu, dacă dvs. ştiţi ce înseamnă o activitate sportivă
şi să aduci 20 de inşi în fiecare sâmbătă, să joace. Au servici, au familie fiecare, să vină cu
maşina la Ploieşti.....,,
Domnul primar : ,, cine a plătit transportul la fotbalişti, un an competiţional, domnule
consilier? Întrebaţi-l pe domnul Damian ! Remus Moraru , domnule consilier! Cine a dat
premiile, la copii? Remus Moraru!,,
Domnul Bădulescu: ,, dar, haideţi , să vă spun, cum este cu clădirea aia! Dvs. mi-aţi dat
clădirea , pentru că primăria a investit 1 miliard şase sute de mii în ea. Dvs. dacă o ţineţi şi nu neo dădeaţi nouă, când o să vină cineva o să zică : ce faceţi cu ea ? Le-am dat-o la asociaţia
sportivă, ca să pot să justific şi eu lucrarea! Pentru că aia, trebuie să se amortizeze! Dacă nu e
dată la nimeni , nu se amortizează, dacă stă degeaba! Cam aşa e legea! Eu ştiu de ce ne-aţi dato! Dacă ne-aţi dat-o, ajutaţi-ne să o ducem mai departe!,,
Domnul primar : ,, Avem o solicitare de la un club de orientare turistică!,,
Domnul Bădulescu : ,, Eu personal am deschis şi am închis curentul! Când s-a desfiinţat
echipa de fotbal şi nu mai eram noi acolo, cum aţi găsit cabina? Să vină toţi consilieri şi să o
vadă!,,
Domnul primar: ,, domnule consilier, când v-am predat clădirea, v-am predat pe proces
verbal!
Domnul Bădulescu: ,, Da, domnule primar! Dar inainte , după ce s-a desfiinţat echipa,
ţineţi minte cum aţi gasit cabina? Plină de apă până la jumătate. Şi eu personal, m-am ocupat şi
am scos mochetele. Toată iarna , ştiţi de ce am stat cu centrala pornită , la minim ? Pereţii erau
îmbibaţi de apă şi ca să nu cadă tencuiala, nu am ţinut centrala decât 2 săptămâni , în rest o
opream şi o porneam.

Eu ştiu ce s-a întâmplat acolo! Dacă, eu opresc căldura, acolo, iarna, cade pereţii, domnule
primar! Nea Ioniţă , acolo la Vărbilau, la clădirea, care o are, plăteşte 250 de milioane pe lună,
curent. Deja nu este exagerat!,,
Domnul Rotaru: ,, Haideţi, să facem, odată , o şedinţă special pentru echipa asta de fotbal!
Stăm aicea o oră , două , trei, cât e necesar, ne lămurim cu toţi şi nu mai stam la fiecare şedinţă
aceeaşi veşnică discuţie!,,
Domnul primar: ,, domnule consilier , deja domnul Bîrlea a câştigat procesul cu stadionul .
E al lui!,,
Domnul Bădulescu : ,, haideţi să vă spun şi cu domnul Bîrlea , ca să terminăm şi capitolul
cu domnul Bîrlea! Domnul Bîrlea, mi-a spus că îmi dă mie personal stadionul, să mă ocup,
numai pentru oraş, pentru că mă lupt şi cu domnul Bîrlea. Eu mă lupt şi cu terenul , şi cu curentul
şi cu apa, şi cu domnul Bîrlea ! Da, domnule, mi-l dă degeaba, ca să îi tund eu iarba şi să îi
administrez tot ce e acolo! Mă ajută cineva pe mine? A zis domnule primar, că mi-l dă să îl
administrez?,,
Domnul primar: ,, Eu nu mai am încredere! Teren vom avea în centru!,,
Doamna Cristea Liliana, preşedintele de şedintă : ,,Mulţumim! ,,
Se declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data
de 28.06.2019, drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
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