PROCES-VERBAL
Data încheierii: 30 mai 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. 156 din 24 mai 2019.
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă face prezenţa consilierilor locali şi se
constată că sunt prezenţi 14 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. Invitat domnul Baicu Aur Mihail, membru supleant pe listele PSD, poziţia nr.8.
Proiectului ordinii de zi este următorul:
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 25 aprilie 2019
2. Proiect de hotărâre nr. 5031 din 16.05.2019 privind aprobarea Programului de investiţii
pentru anul 2019, cu finanţare din surse proprii şi Fond IID, ce vor fi realizate de către S.C.
HIDRO Prahova SA, în oraşul Slănic. Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
3. Proiect de hotărâre nr. 5145 din 21.05.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru lunile iunie –august 2019.Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
4. Proiect de hotărâre nr. 5138 din 21.05.2019 privind validarea mandatului de consilier local
al domnului BAICU AUR MIHAIL. Iniţiatori consilierii locali: Alionte Gheorghe Georgel,
Chipeşiu Florinel, Stere Mihaiela .
5. Proiect de hotărâre nr. 5156 din 21.05.2019 privind completarea Comisiei de specialitate nr.
1 a Consiliului local al oraşului Slănic. Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
6. Diverse. Întrebări. Interpelări.
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă propune schimbarea ordinii de zi, prin
dezbaterea mai întâi a Proiectului de hotărâre nr. 5138 din 21.05.2019 privind validarea mandatului de
consilier local al domnului BAICU AUR MIHAIL, şi a Proiectului de hotărâre nr. 5156 din 21.05.2019
privind completarea Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local al oraşului Slănic
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă, supune la vot proiectul ordinii 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 25 aprilie 2019.
Domnul Grigore Constantin Dan, preşedintele de şedinţă: „ discuţii?” Cine este de acord ?,,
Procesul verbal este votat cu 14 voturi ,, pentru,,
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.
Domnul Grigore Constantin Dan , preşedintele de şedinţă dă citire, Proiectului de hotărâre nr.
5138 din 21.05.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului BAICU AUR
MIHAIL, iniţiatori consilierii locali: Alionte Gheorghe Georgel, Chipeşiu Florinel, Stere Mihaiela.
Doamna Secretar prezintă consilierilor, procesul verbal al comisiei de validare şi referatul constatator
de îndeplinire a condiţiilor de validare a mandatului .
1

Domnul Grigore: ,, Cine este pentru? ,,
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 14 voturi ”pentru „ adoptând Proiectul de
hotărâre nr. 5138 din 21.05.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului BAICU
AUR MIHAIL.
Domnul Baicu Aur Mihail depune în faţa Consiliului local Slănic , jurământul prevăzut de lege:
,, Subsemnatul BAICU AUR MIHAIL , consilier local al Consiliului local al oraşului Slănic, în
conformitate cu prevederile art. 32 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului local următorul jurământ:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului Slănic , judeţul Prahova. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!”.
Domnul Grigore Constantin Dan, preşedintele de şedinţă dă citire punctului nr.5 din ordinea de zi:
Proiect de hotărâre nr. 5156 din 21.05.2019 privind completarea Comisiei de specialitate nr. 1 a
Consiliului local al oraşului Slănic, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Domnul Grigore Constantin Dan, preşedintele de şedinţă : Sunt discuţii ?
Doamna secretar spune că se completează comisia de specialitate nr. 1 cu domnul Baicu Aur
Mihail , în locul domnului Costea Daneluş.
Domnul Grigore: ,,Supunem la vot . Cine este ,,pentru,, ? ,,
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 14 voturi ”pentru,, adoptând Proiectul de
hotărâre nr. 5156 din 21.05.2019 privind completarea Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local
al oraşului Slănic .
Domnul Grigore : ,, punctul nr.2 , Proiect de hotărâre nr. 5031 din 16.05.2019 privind aprobarea
Programului de investiţii pentru anul 2019, cu finanţare din surse proprii şi Fond IID, ce vor fi realizate
de către S.C. HIDRO Prahova SA, în oraşul Slănic, iniţiator , domnul primar Remus Moraru. 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 : Cine este ,, pentru,,?
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 15 voturi ”pentru,, adoptând Proiectul de
hotărâre nr. 5031 din 16.05.2019 privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2019, cu
finanţare din surse proprii şi Fond IID, ce vor fi realizate de către S.C. HIDRO Prahova SA, în oraşul
Slănic, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
Domnul Grigore : ,, punctul nr.2, Proiect de hotărâre nr. 5145 din 21.05.2019 privind alegerea
preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie –august 2019, iniţiator: dl. primar Remus Moraru.
Propuneri?,,
Doamna Stere Mihaiela o propune pe doamna Cristea Liliana. Nu se mai fac alte propuneri.
Domnul Grigore : Cine este ,, pentru,,? În unanimitate.
Este ales preşedinte de şedinţă pentru lunile iunie-august 2019, doamna Cristea Liliana cu 14
voturi pentru.
Domnul Grigore: ,,Punctul nr. 6, diverse, întrebări, interpelări. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul
Bădulescu.,,
Domnul Bădulescu: ,, Vreau să vorbesc...., ce facem cu factura de curent , de apă? Eu din vară,
nu o să mă mai ocup şi domnul preşedinte al asociaţiei o să se retragă, suntem sub orice critică !
Ridicoli! Se termină campionatul şi nu am plătit nici un meci , arbitru, observatori! Suntem ditamai
oraşul! Plăteşte Izvoarele, Drajna, toate comunele, şi noi, un oraş , nu ne putem plăti lucrările!
Domnul preşedinte a vrut să vină şi el dar a zis că nu are rost. Dacă aveţi alte gânduri cu echipa...., eu
şi el, din vara o să ne retragem , asociaţia o să se închidă! Nu se poate! Eu mi-a dat toată silinta! Nu
mi se pare normal, ca eu vinerea să îmi iau liber de la muncă, să tund iarba, pe ploaie , pe vânt şi din
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partea primăriei să nu fie nici un ajutor. Am vorbit cu domnul primar, ne- a dat doi oameni , au tuns
iarba pe lângă stadion, dar dacă nu avem bani să plătim curentul!
Domnul Primar:,, Stimaţi consilieri, cunoaşteţi bine această problemă! Şi cu acordul dvs. s-a
făcut acel contract de închiriere cu asociaţia. În acel contract sunt stipulate nişte clauze. Presupun c- a
fost citit şi asumat. Primaria oraşului Slănic şi-a achitat obligaţiile vizavi de utilităţi, curent şi apă, până
la momentul respectiv. Când a venit aceea factură, înseamnă că a fost un consum! Imi aduc aminte, că
la sedinţa trecută , am spus că la rectificarea bugetară, în funcţie de evoluţia economică a oraşului, să
prevedem sume şi pentru această activitate. Ştiţi foarte bine, câte eforturi s-au făcut la stadion pentru
aducerea lui şi a clădirii vestiarelor la acest stadiu! Clubul sportiv, privat, cu care s-a făcut acest
contract , se pare, sau nu doreşte, să găsească şi alte surse de finanţare! Atunci am dat gratuit acest
spaţiu, după ce l-am modernizat. E uşor să spunem , plătiţi ! Sau nu putem! Dar pun şi eu o întrebare
retorică ! De ce s-a ajuns la acel consum? O să îmi spuneţi: că a fost iarnă, să nu îngheţe.... Dar nu prea
s-a citit contorul, din când în când! Dacă dvs. doriţi, o să suportam, cu toţii, din această cheltuială!
Spuneţi dvs. că vă retrageţi? Aşa este ! Nu vă ţine nimeni cu forţa! Nu am remediat acel spaţiu , ca să
nu se desfăsoare acolo, activitate sportivă! Poate vor veni alţii! Nu musai fotbal! Poate atletism , poate
să fie și alte activități ! Spuneţi dvs. că veniţi vineri, veniţi sâmbătă? Sunteţi din zonă, v-a şi plăcut! Dar
în orice activitate, trebuie să identifici şi o sursă de finanţare! Sau mai multe! Nu numai o instituţie ,
primăria! Punctul meu de vedere este acesta ! Dacă vreţi să depăşiţi momentul, putem sprijini cu toţii!
Dvs. spuneţi, că oricum noi în vară plecăm! Dar, pe cine este facturat curentul ?,,
Domnul Bădulescu : ,, Pe asociaţie! Plătim noi! Dar nu trebuia să facem contractul! Trebuia să
rămână al primăriei , cum este peste tot! Dvs. ne-aţi dat nouă aia, ca să scăpaţi de ea! ,,
Domnul primar: ,, Domnule consilier , eram cu toţii aici , când aţi cerut. Să facem odată
contractul acela! L-am făcut!,,
Domnul Bădulescu : ,,da, domnule primar, ș tiu ce atribuţii ne-am luat! De aceea am venit aici ,
să ne şi ajutaţi! Nu este echipa mea , sau a dvs, este a oraşului! Dvs , ziceţi , v-am dat, v-am făcut!
Domnule , daţi oraşului! Nu este echipa mea, a lui Cristi Bădulescu! Este a oraşului!,,
Domnul primar : ,, Eu am mai multă experiență ca dvs! Când erați plecat, această echipă, care
s-a chemat Minerul, sau cum s-a mai chemat , gestionată de un club privat, a funcționat! C ând noi
am înființat acest club , dvs , nu erați în țară , și a funcționat și atunci ! S-a alocat și atunci , ca și acum ,
pentru transfer, pentru arbitri, observatori, transport! Dar nu s-a pus, atunci, problema acestui consum
de curent. Eu nu zic, că nu vă sprijinim! Aici e o situație de fapt ! Noi trebuie să plătim factura de
curent! Trebuie găsită o soluţie!,,
Domnul Grigore: ,,Am şi eu părerea mea ! Are dreptate şi domnul primar ! Şi tu ai e dreptate , în
partea ta! Şi asociaţia ! Dar, hai să găsim o cale legală, să îi ajutăm să iasă din impasul acesta! E
vorba de 4000 lei. Haide să îi ajutăm, acum când s-a dat cu capul de sus !,,
Domnul Bădulescu : ,, La A.J.F. , suntem singurul oraş, care nu ne-am plătit. Toate comunele au
plătit. La Ștefești le-a dat, cultura și sport, 550 de milioane, 350 de milioane, la cultura, 200 de
milioane, la sport. La Ștefești! Și la 2 săptamâni s -a desființat echipa. Noi , nu am cerut bani pentru
jucători! Vine toată lumea și joacă de plăcere! Jucăm de plăcere! Am cerut bani pentru arbitri, apă,
curent şi transport! Atât 4 lucruri! Domnule primar, știți câte mingii avem de la sponsori? Avem 4-6
mingii de la sponsori! Ne-a mai dat câte o masă, echipament, n-am cerut, ne-am descurcat , benzină pe
stadion , că se tunde iarba, n-am cerut, ne-am descurcat. Dar nu putem să ajungem la 100 de milioane!
Cine ne dă nouă în Slănic , 100 de milioane! Noua, nu ne dă o friptură sau o apă, toți privații din orașul
ăsta! Dați -ne domnule și nouă , două sticle , un bidon de apa de 6 lei , de apă plată, pentru echipă!
Dacă dvs. nu vă duceți! Vă spun eu, cum fac alți primari! O iau din poartă , din magazin în magazin,
din restaurant , în restaurant , primarul orașului și spun așa: avem o echipă de fotbal a orașului, care.....
și voi aveți nevoie de primărie și noi avem nevoie de voi, ajutați-ne !Daţi-ne o sticlă de apă, o......., !
Domnul primar: ,, aia mi-ar mai trebui!,,
Domnul Bădulescu: ,, de ce, domnule primar ? Atunci, cum facem?,,
Domnul primar: ,, dacă nu puteți să duceți această activitate mai departe..... s-o găsi cineva care
să gândească altfel!,,
Domnul Bădulescu : ,,tocmai asta e! .. noi am venit să vă spunem înainte......!,,
3

Domnul primar: ,,domnule consilier, e cimitirul plin de oameni de neînlocuit....,,
Domnul Bădulescu : ,,domnule primar, eu am venit să vă anunț! Pentru că mai sunt 2 etape!
Lumea deja ne întreabă, și eu vrea să motivez , de ce activitatea la Slănic, se închide. Sănătate și
noroc!,,
Domnul primar : ,,Bineînțeles, că puteți să dați vina pe primar.......,,
Domnul Bădulescu : ,, păi normal, că trebuia la buget să prindeți bani....,,
Domnul primar : ,,vă stă în obicei, dvs. nu sunteți consilier..... sunteți sofer.....,,
Domunul Bădulescu : ,, nu acesta este adevărul ? Ați prins vre-un ban la cultură și sport , la
buget?,,
Domnul primar: ,, sunteți consilier, domnule.....,,
Domnul Bădulescu: ,, sunt consilier ! Şi degeaba suntem consilieri ! Nu avem nici o putere.....
suntem mai rău ca ăia din stradă.... nu avem nici un cuvânt de spus !,,
Domnul primar: ,,Cum nu aveți nici o putere? V-ați demonstrat puterea de atâtea ori!,,
Domnul Grigore Constantin Dan, președintele de ședință: ,, Haideți să încheiem problema
asta.....! Domnul Buzea, luați cuvântul !
Domnul Buzea: ,, Dumneavoastră spuneați, că ăsta este un club privat, da?,,
Domnul Bădulescu: ,, da, care reprezintă orașul Slănic! Nu reprezintă .... zice C.S.O. Slănic ....!,,
Domnul Buzea: ,, este un club privat !,,
Domnul Bădulescu : ,, da!,,
Domnul Buzea : ,, are o strategie economico- financiară, pusă, elaborată, pe fiecare an în parte
pentru activitatea sportivă pe care o depune ? Întreb și eu....așa...,,
Domnul Bădulescu : ,, păi, normal, că există !,,
Domnul Buzea: ,, Bun! Când faci acest plan , exact ce v-a spus și domnul primar, trebuie să
existe niște surse de finanțare! Nu puteți, ca privat, să veniți să cereți t ot timpul că nu am factură, că
am factură..... , ce ar fi acuma ca eu cabinet notarial să vin să zic : domnul primar, să îmi plătiți și mie
curentul, că altfel plec! Nu așa se face ! Nu cu amenințări! ,,
Domnul Bădulescu: ,,Ce amenințări? Noi am venit cu amenințări?,,
Domnul Buzea : ,, Nu , dar felul , tonul, cum puneți dvs.problema...... ,,
Domnul Bădulescu: ,,domnule, eu m-am săturat să mă duc să tund iarba la 12 , la noaptea, să mă
scol la patru jumate dimineța , că aia joacă la șase....Nu știți ce înseamnă !,,
Domnul Buzea : ,, Da cine te pune , domnule .....?,,
Domnul Bădulescu: ,, fac din plăcere, domnule, dar vreau și eu un ajutor, nu se mai poate! Fac
de plăcere, o dată, de două ...de cinci ori...,,
Domnul Buzea : ,, faceți de plăcere... dar nu mai scoateți ochi cuiva ..... ,,
Domnul Bădulescu: ,, nu scot, domnule, dar trebuie să plătesc arbitrajul....,,
Domnul Buzea : ,, Bun ! Acest club privat, v-am spus , și vă mai repet, încă o dată, trebuie să
aibă, să își facă o strategie. Domnul Mușat, care slavă , domnului este plin de bani , că și-a făcut n -șpe
mii de sponsori....,,
Domnul Bădulescu : ,, da domnule, dar domnul Mușat este de 30 de ani, face atletism, de când
eram eu copil! Și eu am alergat la el !,,
Domnul primar: ,, domnule consilier...., strategia dvs de a atrage surse financiare....., am înțeles
că ...., ați făcut apel și la bunăvoința regiei sării...... Ce răspuns ați primit? ,,
Domnul Bădulescu: ,, O să ne aprobe, în momentul în care se face bugetul.,,
Domnul primar: ,, așa am zis și noi , aici la primăria Slănic! Şi din fericire, Salina Slănic , are un
profit destul de bun , cel puțin, mult mai bun decât al primăriei Slănic ! Şi totuși, uite că nu se găsesc
surse! Am vorbit personal cu domnul director, de la vremea respectivă .....,,
Domnul Bădulescu: ,, Eu am vorbit la București, cu domnul ......, chiar săptămâna trecută și a
spus , că în momentul, când se face bugetul la regie , o să îi prindă și pe cei 5 mii de lei, pentru care am
făcut noi cerere.......,,
Domnul primar: ,, aceeași discuție am avut-o și acum un an, din vară , și nu s-a întâmplat
nimic.....,,
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Domnul Bădulescu : ,, da, domnu primar, da, nu facem de 2 miliarde! Că nu face regia, casa
de cultură.........,,
Domnul primar : ,,V-a dat vreun leu?,,
Domnul Bădulescu: ,, a zis, că îi prinde și ne dă! ,,
Domnul Grigore Constantin Dan: ,,doamna Stere!,,
Doamna Stere: ,, În proiectul, în care am votat închirierea spațiului pentru autoturisme, nu îmi
aduc aminte, să fi specificat și amenda, sau avertisment, sau ceva, pentru cei care ocupă locurile celor
care își achită spațiul de parcare.,,
Domnul primar: ,, există un regulament , un regulament pe care dvs. , consilierii l-ați aprobat, în
2018, prin vară, în care este stipulat clar și speța aceasta. Deja poliția locală și cu dl. Romică Băican,
sunt pe teren, chiar de săptamâna aceasta . Vorbesc și de gunoi , și de contractele de salubritate pentru
persoanele fizice și juridice, și de locurile de parcare și de folosirea domeniului public ilegal.,,
Doamna Stere: ,, deci, am avut multe reclamații , că găsesc locurile ocupate! ,,
Domnul primar: ,, Da, am avut și sesizări , la mapă și le-am dat spre soluționare
compartimentelor. Amenzile sunt între 100 și 300 lei pentru persoane fizice și de la 300 la 500 pentru
persoane juridice. Am să vă aduc la cunoștință procesele verbale încheiate, mai ales pentru gunoi,
pentru că sunt persoane juridice care își desfășoară activitatea și nu au contracte cu Rosal.,,
Doamna Stere : ,, Sunt societăți, care nu au activitate și tot achită taxa de salubritate. Noi am
colaborat cu poliția locală și am anunțat care sunt persoanele care nu au contracte.,,
Domnul Grigore, președintele de ședință: ,,domnul Lazăr!,,
Domnul Lazăr: ,, domnule primar, în numele băieților aceștia, care sunt crescători de porumbei,
acolo în piață, acolo vor să închrieze.,,
Domnul primar: ,, nu am primit nici o solicitare!,,
Domnul Lazăr: ,, prin mine o să primiți!,,
Domnul primar: ,, mai este de plătit o sumă de bani! Sunteți același grup de columbofili?,,
Domnul Lazăr: ,, eu nu sunt, dar băieții sunt și eu vorbesc în numele lor.,,
Domnul primar:,, dacă vorbiți în numele lor, spuneți-le, că mai au de achitat niște sume!,,
Domnul Lazăr: ,, Nu cunosc! O să vin cu 2 băieți și cu președintele . Ei mi-au spus!,,
Domnul primar: ,, Nu v-au spus tot! Avem pe executare o sumă de bani!,,
Domnul Lazăr: ,, Zugrăvesc, trag curent....,,
Domnul primar: ,, au zugravit și atunci, dar nu au plătit chiria!,,
Domnul Gaftoi: ,, Am o rugăminte, având în vedere că tot a venit vorba despre poliția locală,
poate mai fac și ei , când sunt cu mașina , o excursie până la capătul drumului DJ 102!,,
Domnul primar: ,, vreți să vină și cu compartimentul de urbanism? ,,
Domnul Gaftoi : ,,Da! Aș vrea să urmăriți, să nu se mai arunce gunoaiele la capătul
drumului1!,,
Domnul primar: ,, Sunt de acord! O să facem o echipă completă! O să vină poliția locală, şi
eventual, biroul de urbanism, să constate, unde se construiește și a găsi o formă de intrare în
legalitate. Sunt case , l-a care s-a făcut, mai devreme sau mai târziu , o anexa, sau o extindere și nu au
declarat la primăria suprafața corectă , sau nu au declarat deloc!,,
Doamna Stere : ,, și pentru că s-a ajuns la partea cu construcții, știți foarte bine câte apeluri am
făcut la dvs, câte adrese! Dar mi se pare ceva incorect, atâta timp cât ți-ai acoperit o casă , ai pus coturi
şi nu ai pus burlane de scurgre! Coturile sunt amplasate încât aruncă apa pe proprietatea mea.Nu mi se
pare ceva corect!Și mi s-a răspuns că abia peste 3 ani i se expiră autorizația de construcție. Adică , mi
se pare ceva ilegal!,,
Domnul primar: ,, o autorizație de construire are termen 3 ani, până face recepția de terminare a
lucrărilor .,,
Doamna Stere: ,, dar, nu mi se pare corect ! Am să fac și la comisia de ... unde e reprezentant
membrul nostru, în consiliu, să vină la fața locului , să vad! Este inadmisibil! Adică, în momentul când
ți-ai terminat acoperișul și ai pus decât coturi, și burlanul de scurgere a apei pluviale, ai lăsat în aer..?
La 60 de centimetri de gard ? Nu mi se pare corect!,,
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Domnul primar: ,, Imi aduc aminte că la fiecare solicitare a dvs...., mapa o fac zilnic și pleacă la
compartimentul respectiv. Cel care pleacă în control, arhitectul sau altcineva, trebuie să facă un proces
verbal și dacă dvs. sunt eți nemulțumită, puteți merge mai departe.Pentru că și ei sunt controlați de
ISC.,,
Doamna Stere: ,, o să fac! Dar am zis, să nu ajung nu știu unde pentru nimic.....
Domnul Gaftoi: ,, Am pornit de la gunoi și am ajuns la construcții.....V-am rugat și eu ceva! Sunt
aruncate televizoare, sunt aruncate tot felul de.........,,
Domnul Grigore președintele de ședință: ,, domnul Buzea!,,
Domnul Buzea : ,, Ce se mai aude cu acele camere de luat vederi?,,
Domnul primar: ,, de la Baia Verde?,,
Domnul Buzea: ,,Nu ! Pentru oraș!,,
Domnul primar : ,,domnule, puneți niște întrebări......! Nu ați văzut, domnule, lista de
investiții? Dacă e vorba de Baia Verde , se va suplimenta, cu încă 2 camere de luat vederi. Pe 8 , dăm
drumul la Baia Verde și ele vor fi direcțion ate către casierie.,,
Domnul Alionte: ,, Să fie ridicată către casierie! La ce distanță ? Adică, se vede ce se intră și ce
se iese?,,
Domnul primar: ,, da ! Doar nu vreți să vedeți, acum și chitanța! Dar o puteți studia dvs.! Aveți
tot dreptul! La momentul respectiv, o să vedem....,,
Domnul Alionte: ,, doamna Mușat, eu când am făcut sesizare în privința camerelor, eu știu de ce
am făcut. Să nu mai începem iar, dacă e să aruncăm cu dovezi, fără dovezi...,,
Domnul Grigore: ,, Am și eu o întrebare, pentru domnul primar. Domnule primar, când aveți
preconizat să apară pe ordinea de zi proiectul cu rezonarea? Deci, de 3 luni de zile..., m-am săturat eu..,
domnul vice, mi-a spus că e gata acu 2 luni , în birou la doamna secretară. Dvs., ați promis în ședința
trecută, că este aproape gata! Vreau să știu când apare! Ca să știu ce am de făcut!,,
Domnul Primar: ,, domnule consilier , pot să vă răspund?,,
Domnul Grigore: ,, da . Poftim!,,
Domnul primar: ,, mă bucur că sunteți foarte activ astăzi. Dvs . în calitatea dvs de consilier,
sunteți ....., cum și dânși au făcut un proiect de hotărâre, ....puteți sau nu puteți? ,,
Domnul Grigore:,, domnule primar, vă aduc aminte, că acum 2 luni am făcut proiectul, am
venit la dvs. şi la doamna secretară!,,
Domnul primar: ,, eu vă dau un răspuns concret! Ăla nu e proiect !,,
Domnul Grigore: ,,şi mi-aţi spus să vin la dvs. să completăm! Şi pe urmă, mi-aţi spus că nu , că
e acelaşi cu proiectul primăriei, şi merge paralel!,,
Domnul primar: ,, domnul consilier, ăla nu era proiect , domnule, ce mi-aţi adus ! Mi-aţi făcut o
schiţă, 10 străduţe.... ! .
Doamna secretar: ,, acele străzi, erau tocmai acolo unde ziceaţi dvs., să se ducă . Nu era nici o
trecere în altă zonă!,,
Domnul Grigore : ,, da, dar mi-aţi promis..... şi conducerea primăriei , a spus că e aproape gata!,,
Domnul primar:,, domnul vice primar , ce puteţi să răspundeţi?,,
Domnul viceprimar: ,, pentru fiecare stradă s-a făcut o fişa, cu toate utilităţile.,,
Doamna secretar: ,, aşteptăm şi rezultatul procesului de anularea a hotărârii, şi dacă se anulează
hotărârea ...,,
Domnul Grigore:,, dar, nu trebuie să stăm după asta , asta e părerea.....,,
Domnul Alionte: ,, are dreptate doamna secretar! Pentru că, dacă domnul Croitoru, câştigă prin
darea în judecată, asupra celor întâmplate în data de 29 decembrie 2017, se abrogă hotărârea
respectivă! Şi o luăm de la capăt!,,
Domnul primar : ,, ca să terminăm, şi sper , cu ultima explicaţie, să fiţi de acord! Domnilor, în
ultima rezonare, nu au fost cuprinse, Prunilor, Cucului , Nucilor, pentru că nu le-am luat în calcul ,
nefiind finalizate! Şi toate cele 11 străzi! Pe urmă, care sunt finalizate ! Şi vedeţi bine că se
finalizează ! Logofăt Tăutu , care este încheiată , mai trebuie doar marcaj rutier, Duzilor, care mâine ,
dacă ne ajută vremea , o asfaltează , Soarelui, s-a asfaltat , urmează, Livezi şi pe urmă Frunzei. Nu
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cumva, ar trebui, să le prindem şi pe astea , dacă tot facem o rezonare, după finalizarea lucrărilor? Ca
să nu mai fim obligaţi , ca ulterior să mai facem altă rezonare? Vă întreb, domnilor consilieri?,,
Domnul Grigore: ,, putem să facem şi trei pe an , dacă este nevoie!,,
Domnul primar: ,, Nu cred! Adică, alţii, nu au făcut în 19 ani , nici o rezonare şi noi facem 3 pe
an ?,,
Domnul Grigore: ,, Nu mi se pare nici corect să batem pasul pe loc, şi cei care plătesc,
la o
d-asta, mult mai superioară, faţă de unde locuieşte! ,,
Domnul primar : ,, haideţi să încheiem! Pronunţare se va da pe 11 iunie. După, ce se vom avea
o pronunţare pe această speţă , regândim ! Până atunci, cred că şi Livezi va fi gata ! Mai rămâre
Frunzei.,,
Doamna secretar : ,, zonarea intră în vigoare pentru anul viitor . Trebuie, să ne luăm o marjă de
2-3 luni , înainte de finalul anului.,,
Domnul primar : ,, Vom face acestă rezonare, când avem toate datele!,,
Domnul Grigore: ,, vă promit că mai discutăm asta şi în decembrie!,,
Domnul Alionte: ,, apropo , că aţi zis că străzile Logotăt Tăutu......că vor veni şi marcate şi tot,
conform proiectului . Pe Brâncoveanu nu a fost prevăzut niciodată marcaj rutier, conform proiectului?
Al doilea drum secundar din oraşul Slănic ?,,
Domnul viceprimar: ,, Înţeleg, că vreţi să fie marcat?,,
Domnul Alionte: ,, Nu ! Am pus o întrebare , de ce unele da , unele nu.,,
Domnul Primar: ,, Depinde cum a fost contractul la vremea respectivă! Eu ştiu că acest contract,
şi sper să nu mă înşel, este să fie marcat!,,
Domnul Grigore Constantin Dan : ,, declar şedinţa închisă!,,
Se declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de
30.05.2019, drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore Constantin Dan

Secretar,
Cojocaru Cerasella Isabela

7

