PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 28.11.2019
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. 225 din
21.11.2019.
Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos.
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa de consiliu
şi face prezenţa consilierilor locali. Se constată că sunt prezenţi toţi cei 15 consilieri locali.
Participă, de drept, domnul primar Moraru Remus şi doamna Cojocaru Cerasella Isabela,
secretar general al oraşului Slănic. Participă în calitate de invitat d-na Sef Serviciu financiar
contabil, Marin Rodica Georgelica.
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă spune că se va aproba întâi ordinea de zi a
şedinţei, după care va da cuvântul domnului Rizea Cocută, prezent la şedinţa consiliului local.
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi :
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 31
octombrie 2019.
2. Proiect de hotărâre nr. 11679/70 din 18.11.2019 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă pentru lunile decembrie 2019- februarie 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile
3. Proiect de hotărâre nr. 11677/68 din 18.11.2019 privind aprobarea încheierii unui
act adiţional la contractul de închiriere între Oraş Slănic şi SC Wia Kineto SRL
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile
4. Proiect de hotărâre nr. 11802/72 din 20.11.2019 privind anularea unor obligaţii
nefiscale stabilite în anul 2014, pentru anii 2011- 2014
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile
5. Diverse. Întrebări. Interpelări
Fiecare proiect de hotărâre este însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului , raportul
compartimentului, din aparatul de specialitate al primarului, avizele cu caracter consultativ al
comiliilor de specialitate ale consiliului local . Toate proiectele de hotărâre , înscrise pe ordinea
de zi sunt avizate de către secretarul general al oraşului , d-na Cojocaru Isabela Cerasella.

Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă, supune la vot proiectul ordinii de
zi, care este aprobat în unanimitate.
Domnul Gaftoi , dă cuvântul domnului Rizea Cocuţă , care citeşte în plenul şedinţei
solicitările de reziliere a contractului de închiriere, depuse la registratura instituţiei în data de
11.11.2019, cu privire la faptul că SC Caprolact , care are încheiat contract de închiriere , pe
izlazul Piatra Verde - Valea Pietrii, nu a păscut acest izlaz, încălcând prevederile contractului.
Solicită răspuns de ce nu se reziliază contractul.
Domnul primar spune că solicitarea respectivă a fost direcţionată compartimentului care va
formula răspunsul în termenul legal. Spune că , domnul Rizea a făcut plângere penală împotriva
comisiei de licitaţie cu privire la atribuirea acestui contract şi a deschis proces civil la instanţa de
contencios . În funcţie de soluţionarea acestor dosare se va acţiona în consecinţă.
Domnul Gaftoi Mircea Ion spune că a văzut de mai multe ori, în ultimele 3 luni, vacile
acestui proprietar , păscând pe acest izlaz şi că păşunatul se face respectând anumite reguli şi
păşunând pe anumite parcele , prin rotaţie.
Domnul Rizea îl întreabă dacă a văzut stâna de oi pe izlaz, iar domnul Gaftoi răspunde că a
văzut şi oi pe izlaz .
Domnul Rizea spune că nu au voie să pască oile pe izlaz, pentru că aşa s-a stabilit în consiliul
local.
Doamna secretar întreabă unde ar trebui să păşuneze oile. Domnul Rizea spune că ei nu au
unde să păşuneze vacile, că ele nu pot paşte împreună cu oile, iar domnul Gaftoi spune că toţi
crescătorii au fost primiţi pe izlazul închiriat de SC Caprolact.
Domnul primar îi comunică domnului Rizea că va primi răspunsul, conform legii , în scris, în
termenul legal , iar în legătură cu societatea SC Caprolact, spune că instituţia nu favorizează
această societate , în nici un fel, ci se respectă legea.
Domnul Rizea Cocuță părăsește sala de ședințe a consiliului local.
Se trece la ordinea de zi a şedinţei.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 31 octombrie 2019.
Procesul verbal este aprobat în unanimitate.
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă, dă citire Proiectului de hotărâre nr.
11679/70 din 18.11.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile decembrie 2019februarie 2020 , iniţiator domnul primar Remus Moraru.
Domnul viceprimar Mare Laurenţiu , îl propune pe domnul consilier Baicu Aur Mihail. Se
supune la vor propunerea şi domnul Baicu Aur Mihail este ales preşedinte de şedinţă pentru
lunile decembrie 2019- februarie 2020 , cu 14 voturi pentru.
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului nr. 3 din ordinea de
zi: Proiect de hotărâre nr. 11677/68 din 18.11.2019 privind aprobarea încheierii unui act adiţional
la contractual de închiriere între Oraş Slănic şi SC Wia Kineto SRL, iniţiator domnul primar.
Proiectul supus dezbaterii este însoţit de raportul de specialitate al Serviciului financiar
contabil , a primit aviz favorabil de la secretarul general al oraşului Slănic şi de la toate cele trei
comisii de specialitate ale consiliului local. Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului local.
Secretarii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul favorabil.
Doamna Stere întreabă cât este chiria pe lună. Doamna Marin Rodica spune că este o
chirie destul de mare, în jur de 10000 lei/lună, pentru fosta pediatrie şi fostul ambulator , spre
deosebire de cel închiriat mai recent, în care trebuie să facă îmbunătăţiri , iar chiria este mai
mică.
Domnul Chipeşiu întreabă de ce termenul de închiriere este de 8 ani, iar doamna Marin
răspunde că firma face îmbunătăţiri, are nevoie de avize, pentru că acolo funcţionează un cămin
de bătrăni şi de aceea se închiriază pe termen mai lung. Se trece la votul în plen.

Proiectul de hotărâre nr. 11677/68 din 18.11.2019 privind aprobarea încheierii unui act
adiţional la contractul de închiriere între Oraş Slănic şi SC Wia Kineto SRL, iniţiator domnul
primar este aprobat cu 15 voturi pentru .
Domnul Gaftoi Mircea Ion, preşedintele de şedinţă, dă citire Proiectului de hotărâre nr.
11802/72 din 20.11.2019 privind anularea unor obligaţii nefiscale stabilite în anul 2014, pentru
anii 2011- 2014, iniţiator domnul primar.
Proiectul supus dezbaterii este însoţit de raportul de specialitate al Serviciului financiar
contabil , a primit aviz favorabil de la secretarul general al oraşului Slănic . Poate fi supus
dezbaterii şi aprobării consiliului local. Preşedinţii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul :
Domnul Rotaru , secretarul comisiei nr. 1 solicită dezbaterea proiectului în plen, înainte de
supunerea la vot.Comisia nr.2 şi 3 au acordat aviz favorabil.
Domnul Rotaru îl roagă pe domnul Chipeşiu, în calitatea sa de preşedinte al comisiei de
specialitate nr. 1 să argumenteze avizul pe care l-a dat comisia nr.1.
Domnul Chipeşiu întreabă, dacă s-au epuizat toate căile necesare pentru recuperarea
sumeler şi dacă au fost acţionaţi în instanţă, respectivii debitori, pentru că recuperarea acestor
sume a fost o măsură a camerei de conturi. Întreabă dacă este normal ca aceste datorii să fie
anulate.
Domnul primar o invită pe doamna Sef serviciu financiar contabil, doamna Marin Rodica
să răspundă.
Doamna Stere spune că această chirie trebuia achitată pâna la 15 noimbrie , iar de șters se
ștergeau numai accesoriile.
Doamna Marin Rodica spune că doamna Stere confundă ordonanța nr.6 pe anul 2019, care
se referă la obligații fiscale , nu la cele nefiscale, cum este cazul acestor sume.Spune că este
vorba despre chiriile stabilite, în anul 2014, pentru terenul din strada Salinei, unde au existat
probleme, pentru că acolo sunt amplasate niște cotețe ale localnicilor. Inițial acest teren a fost
concesionat salinei, iar mai apoi, el a fost returnat primăriei, tocmai pentru că nu s-a putut
încheia contracte de închiriere. Doamna Marin Rodica spune că în raport a detaliat și explică
punctual fiecare caz , în parte și toate demersurile care s-au întreprins pentru recuperarea sumei.
Doamna Stere spune că această sumă este foarte mare și nu este de acord cu anul area ei.
Doamna Marin Rodica explică, că nu aceasta este suma pe care a citit-o doamna Stere ,
pentru că din ea a fost recuperată cea mai mare parte și că au rămas doar 6 cazuri , în sumă de
11177 lei, pentru care se solicită stingerea debitului.
Domnul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre nr. 11802/72 din
20.11.2019 privind anularea unor obligaţii nefiscale stabilite în anul 2014, pentru anii 20112014, iniţiator domnul primar, întrebând cine este de acord cu anularea.
Votează ,,pentru,, domnii consilieri : Gaftoi Mircea Ion, Buzea Cristian Petru, Mihăilescu
Sofia, Mare Laurențiu Cornel, Miroiu Nicolae, Mușat Maria, Rotaru Ion .
Voturi împotrivă - 0.
Abțineri : se abțin , domnii consilieri: Alionte Gheorghe Georgel, Baicu Aur Mihail,
Bădulescu Cristian Dănuț, Cristea Liliana, Chipeșiu Florinel, Grigore Constantin Dan , Lazăr
Coman Ilie, Stere Ioana Mihaiela .
Doamna Secretar Cojocaru Isabela Cerasela spune că proiectul de hotărâre este respins
pentru că abținerile se numără la voturile ,, împotrivă,,
Domnul Grigore spune că dumnealui nu a înțeles ce se vota și nu a avut intenția să voteze
respingerea proiectului de hotărâre.
Domnul președinte de ședință reia procedura de vot , explicând clar, ce anume se votează,
adică aprobarea Proiectului de hotărâre nr. 11802/72 din 20.11.2019 privind anularea unor
obligaţii nefiscale stabilite în anul 2014, pentru anii 2011- 2014, iniţiator domnul primar, în
forma prezentată de către inițiator.
Voteză ,,pentru ,, domnii consilieri: Gaftoi Mircea Ion, Buzea Cristian Petru, Mihăilescu

Sofia, Mare Laurențiu Cornel, Miroiu Nicolae, Mușat Maria, Rotaru Ion și Grigore Constantin
Dan
Nu sunt voturi împotrivă.
Se abțin domnii consilieri: Alionte Gheorghe Georgel, Baicu Aur Mihail, Bădulescu Cristian
Dănuț, Cristea Liliana, Chipeșiu Florinel, Lazăr Coman Ilie, Stere Ioana Mihaiela .
Proiectul de hotărâre nr. 11802/72 din 20.11.2019 privind anularea unor obligaţii nefiscale
stabilite în anul 2014, pentru anii 2011- 2014, iniţiator, domnul primar Remus Moraru, este
supus la vot şi adoptat cu un număr de 8 voturi ,, pentru,,.
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară din 28
noiembrie 2019.
Domnul Alionte spune că nu este corect că s-a repetat procedura de vot şi vrea să se
consemneze acest lucru în procesul verbal al şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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