PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 30.08.2019
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. 182 din
21.08.2019. Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos.
Doamna Cristea Liliana , 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. La şedinţă participă şi doamna Şef Serviciu Financiar
Contabil, Marin Rodica Georgelica. În sală, este prezentă doamna Dima Mihaela, locuitoare a
oraşului . Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă o invită pe doamna Dima, să ia
cuvântul , înainte de aprobarea ordinii de zi.
Doamna Dima Mihaela spune că proprietatea dumneaiei este inundată de câte ori plouă,
deoarece terenul este mai jos decât restul terenurilor , albia pârâului nu este amenajată
corespunzător şi solicită să se rezolve această situaţie , pe care, de altfel, a sesizat-o de mai
multe ori şi la mai multe instituţii, în decursul anilor. A făcut o sesizare în luna iulie şi încă nu a
primit răspuns. Apa i-a deteriorat locuinţa şi a fost nevoită să cheltuie o mulţime de bani pentru
refacerea acesteia. Vecinii i-au făcut probleme, atunci când a curăţat şanţul , iar gardul vecinilor
a fost făcut cu afectarea proprietăţii sale. Solicită un răspuns la sesizare. Mai spune că pe albia
pârâului Leba , oamenii aruncă gunoaie, care înfundă şanţurile.
Domnul primar solictă să îi răspundă doamnei Dima şi spune că problemele de vecinatate ,
cu gardurile şi şicanele dintre vecini sunt de competenţa altor instituţii. În legătură cu şanturile,
spune că s-a intervenit de mai multe ori şi că există un regulament, care stabileşte, că fiecare
cetăţean este obligat să îşi cureţe şanţul şi va trimite o echipă, care să verifice situaţia din teren.
Subtraversările sunt curăţate de către primărie. Se vor lua măsurile legale pentru a îndepărta
gunoiul aruncat în pârâu.
Doamna Dima , mulţumeşte consiliului local , pentru ascultare şi părăseşte sala de şedinţe.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi a şedinţei.
Proiectului ordinii de zi este următorul:
1.
Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 25 iulie 2019.
2.
Proiect de hotărâre nr. 8122/14 din 14.08.2019 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă pentru lunile septembrie-noiembrie 2019 .
3.
Proiect de hotărâre nr. 8125/17 din 14.08.2019 privind aprobarea proiectului, a cererii
de finanţare şi a cheltuielilor aferente obiectivului “ÎNFIINŢARE CENTRU SOCIAL DE ZI
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA”
4.
Proiect de hotărâre nr.8127/19 din 14.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a sistemului de parcare în oraşul Slănic .

5.
Proiect de hotărâre nr. 8169/21 din 19.08.2019 privind aprobarea structurii
organizatorice pentru Aparatul de specialitate al primarului oraşului Slănic şi al serviciilor aflate
în subordinea Consiliului Local al oraşului Slănic.
6.
Diverse. Întrebări.Interpelări.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă, solicită aprobare pentru suplimentarea
ordinii de zi cu următoarele proiecte:
- Proiect de hotărâre nr.8480/27 din 28.08.2019, privind rectificarea bugetului local al
oraşului Slănic pentru anul 2019, iniţiator, domnul primar Remus Moraru
- Proiect de hotărâre nr.8525/30 din 29.08.2019 privind acordarea unui mandat special

reprezentantului Orașului Slănic în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ” Parteneriatul pentru managementul deşeurilor Prahova” , iniţiator domnul
primar Remus Moraru
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă, supune la vot proiectul ordinii de zi,
care este aprobat în unanimitate.
Se trece la ordinea de zi a şedinţei.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 25 iulie 2019. Domnul Grigore
Constantin Dan spune că nu poate citi pe tabletă procesul verbal şi nu ştie de ce.
Doamna secretar spune că procesul verbal este scanat şi probabil există o problemă cu internetul
de pe tabletă.
Procesul verbal este aprobat cu un număr de 14 voturi, abţinându-se domnul viceprimar Mare
Laurenţiu Cornel, care nu a participat la şedinţa din 25.07.2019, fiind în concediu de odihnă.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului nr. 8122/14 din
14.08.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile septembrie-noiembrie 2019,
iniţiator: dl. Primar Remus Moraru şi solicită consilierilor propuneri
Proiectul a fost repartizat tuturor comisiilor de specialitate . Se fac propuneri pentru alegerea
preşedintelui de şedinţă, pentru lunile septembrie-noiembrie .
Domnul Consilier Lazăr îl propune pe domnul Gaftoi Mircea Ion.
Doamna consilier Muşat Maria propune pe domnul Miroiu Nicolae.
Se supune la vot prima propunere. Domnul Gaftoi Mircea Ion, este ales preşedinte de şedinţă
pentru lunile septembrie- noiembrie , cu 14 voturi ,, pentru,,
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului nr. 8125/17 din
14.08.2019 privind aprobarea proiectului, a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente
obiectivului “ÎNFIINŢARE CENTRU SOCIAL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN
ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA”, iniţiator domnul primar, Remus Moraru. Proiectul
a fost repartizat tuturor comisiilor de specialitate . 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. Preşedinţii comisiilor de specialitate îşi
prezintă avizul şi întrucât proiectul a fost dezbătut în comisii şi nu există amendamente se trece
la votul în plen.
Proiectul de hotărâre nr. 8125/17 din 14.08.2019 privind aprobarea proiectului, a cererii de
finanţare şi a cheltuielilor aferente obiectivului “ÎNFIINŢARE CENTRU SOCIAL DE ZI
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA”, iniţiator
domnul primar, Remus Moraru, este supus la vot şi adoptat cu un număr de 15 voturi ,, pentru,,.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă, dă citire Proiectului de hotărâre nr.
8127/19 din 14.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

sistemului de parcare în oraşul Slănic, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru. Proiectul a fost
repartizat tuturor comisiilor de specialitate . Proiectul, supus dezbaterii, este însoţit de raportul
de specialitate al domnului Şef birou ADPP , 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. Preşedinţii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul şi
întrucât proiectul a fost dezbătut în comisii şi nu există amendamente se trece la votul în plen.
Proiectul de hotărâre nr. 8127/19 din 14.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a sistemului de parcare în oraşul Slănic, iniţiator: dl. Primar Remus
Moraru, este supus la vot , în forma prezentată . Este aprobat cu un număr de 15 voturi ,,pentru,,.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă dă citire Proiectului de hotărâre nr.
8169/21 din 19.08.2019 privind aprobarea structurii organizatorice pentru Aparatul de
specialitate al primarului oraşului Slănic şi al serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local al
oraşului Slănic, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru. Proiectul a fost repartizat tuturor comisiilor
de specialitate . Proiectul, supus dezbaterii, este însoţit de raportul de specialitate al doamnei
consilier din Compartimentul Resurse Umane , 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. Preşedinţii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul
şi, întrucât, proiectul a fost dezbătut în comisii şi nu există amendamente se trece la votul în
plen . Proiectul de hotărâre nr. 8169/21 din 19.08.2019 privind aprobarea structurii
organizatorice pentru Aparatul de specialitate al primarului oraşului Slănic şi al serviciilor aflate
în subordinea Consiliului Local al oraşului Slănic, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru, este supus
la vot şi aprobat , în forma prezentată , cu un număr de 15 voturi ,,pentru,,.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă dă citire Proiectului de hotărâre nr.
8480/27 din 28.08.2019, privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic pentru anul 2019,
iniţiator, domnul primar Remus Moraru. Proiectul a fost repartizat tuturor comisiilor de
specialitate . Proiectul, supus dezbaterii, este însoţit de raportul de specialitate al doamnei Şef
serviciu 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. Preşedinţii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul . Se trece la
dezbaterea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl. consilier Bădulescu Cristian Dănuţ , care întreabă în ce constă
această rectificare bugetară .
Domnul primar o invită să răspundă pe doamna Sef Serviciu financiar contabil, Rodica
Georgelica Marin.
Doamna Rodica Georgelica Marin spune, că prin OG nr.12/2019, privind rectificarea
bugetului de stat , oraşul Slănic a primit suma de 42000 lei , o sumă mică , dar cu care, nu s-au
suplimentat veniturile şi cheltuielile bugetului local . Acestea au rămas la fel , deoarece s-au
diminuat veniturile din amenzi, unde s-a preconizat că se va încasa o anumită sumă, cu suma de
42000 lei. Cheltuielile nu au fost suplimentate , ci doar reaşezate, în funcţie de necesităţile
actuale. Chiar dacă, au fost prevăzute unele cheltuieli , pentru care legea obligă, ca exemplu,
norma de hrană a salariaţilor, care nu a mai fost acordată de 4 luni, nu înseamnă că ele vor putea
fi efectuate, întrucât nu sunt încasări la nivelul prevăzut în buget. De asemenea sunt prevăzute

vouchere de vacanţă, dar ele nu pot fi acordate , întrucât nu sunt încasări. Se așteaptă o nouă
rectificare, dar sumele vor fi acordate pentru persoanele cu handicap, care trebuie să primească
toate drepturile prevăzute de lege.
Domnul Chipeșiu se înscrie la cuvânt și spune că atunci când s -a făcut fundamentarea
salariilor și s-a solicitat mărirea salariilor, trebuia să se știe că nu vor fi bani. La aceea dată,
doamna contabilă a spus că vor fi bani și că nu este nici o problemă.
Domnul primar solicită cuvântul și spune că sunt mai mulți factori care au dus la aceste
rezultate , precum creșterea salariului minim pe economie, scăderea impozitului de la 16 la 10% .
Nu se pot acorda , încă, bani pentru sport, dar speră ca în curând să găsească o soluție. Orașul
Slănic a primit foarte puțini bani, încă de la începutul anului.
Doamna Rodica Marin , intervine și spune, că nu avea cum să prevadă, că salariile
asistenților personali și indemnizaț iile persoanelor cu handicap vor trece spre finanțare din
bugetele locale. Este vorba de o sumă de 1600000 lei, care a fost trecută în sarcina bugetului
local și din bugetul de stat nu a fost acordat aproape nimic.
Domnul Rotaru solicită cuvântul și spune , că așa cum s -a propus mărirea salariilor, tot așa,
într-un viitor apropiat, doamna contabilă, va propune micșorarea salariilor, iar domnii consilieri
vor vota, această măsură.
Domnul consilier Alionte Georgel Gheorghe întreabă,
această măsură.

de ce se mai așteaptă și nu se ia

Domnul primar spune, că nu se stă chiar atăt de rău și că au fost încasate și venituri peste
așteptări, iar coeficienții de salarizare sunt stabiliți de guvern și au fost aprobați cu mult timp
înainte.
Domnul Alionte spune că banii încasați la Baia Verde se pot folosi anul viitor, iar cei de
anul trecut au fost deja trecuți în buget. O întrebă pe doamna contabilă, cum crede că se va
încheia anul, din punct de vedere al încasării veniturilor, iar doamna contabilă, răspunde că
ultimul termen de plată al veniturilor este 30 septembrie și atunci va putea să spună , în ce
procent s-au încasat veniturile.
Dezbaterile se încheie și nu e xistă amendamente la proiectul de hotărâre. Se trece la votul
în plen. Proiectul de hotărâre nr. 8480/27 din 28.08.2019, privind rectificarea bugetului local al
oraşului Slănic pentru anul 2019, iniţiator, domnul primar Remus Moraru, este supus la vot şi
aprobat , în forma prezentată , cu un număr de 15 voturi ,,pentru,,.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă dă citire Proiectului de hotărâre
nr.8525/30 din 29.08.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului
Slănic în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Parteneriatul pentru
managementul deşeurilor Prahova” , iniţiator domnul primar Remus Moraru
Proiectul a fost repartizat tuturor comisiilor de specialitate . Proiectul supus dezbaterii este
însoţit de raportul de specialitate , 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. Preşedinţii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul şi, întrucât,
proiectul a fost dezbătut în comisii şi nu există amendamente se trece la votul în plen . Proiectul
de hotărâre nr.8525/30 din 29.08.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Orașului Slănic în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Parteneriatul
pentru managementul deşeurilor Prahova” , iniţiator domnul primar Remus Moraru, este supus la
vot şi aprobat , în forma prezentată , cu un număr de 15 voturi ,,pentru,,.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: discuţii, întrebări, interpelări.
Domnul primar , Remus Moraru se înscrie la cuvânt şi spune că dorește să facă un raport
legat de proiectele mari ale orașului. Spune că, în proiectul pentru gaze , unde, comuna
Vărbilau este lider de asociație, s-a organizat licitația publică. Sunt 5 firme , înscrise și luni va
avea loc licitația la Vărbilau. Va comunica rezultatul licitației în ședința următoare. Proiectul
pentru apă și canal este în faza în care s-a emis deja certificatul de urbanism de către Consiliul
Județean Prahova , în iulie 2019 și urmează să se solicite avizele necesare . Pe măsura 5.2,
proiectul ,, Amenajare spaţii verzi/parc în oraşul Slănic, judeţul Prahova,, pentru care s-a obținut
finanțarea , în valoare de aproximativ 5300000 lei, s-a eliberat, deja, autorizația de construire,
s-a emis ordinul de începere a lucrărilor, urmând ca, în următoarele săptămâni, să înceapă
execuția proiectului, a cărui finalizare este sept. 2021. Pe măsura 8,3 , proiectul de investiţii
“Înfiinţare centru social de zi, pentru persoane vârstnice, în oraşul Slănic, judeţul Prahova” ,
pentru care, ați aprobat astăzi, proiectul de hotărâre, a obținut un punctaj de 59 de puncte și se
află în perioada de precontractare. Pe măsura 13.1 proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii
populaţiei în oraşul Slănic, judeţul Prahova”, pentru asfaltarea celor 17 străzi și cinematograful ,
a fost depus și se așteaptă evaluarea proiectului. Proiectul , pentru drumul județean DJ 216 A
Slănic - Ștefești, a fost realizat, anul trecut și se află depus la Consiliul Județean Prahova,
pentru finanțare. În legătură cu fostul spital, domnul primar spune că partea din clădire, care nu
era închiriată, și terenul aferent , au fost închiriate, prin licitație publică, de Wia Kineto Dent,
care are obligația de a investi aproximativ 200000 euro. Pe GAL (grupul de acțiune locală) s-a
obținut finanțare pentru achiziționarea unui excavator.
Domnul Chipeșiu întreabă, dacă știe pe cineva, care a obținut fonduri pe GAL, iar
domnul primar îi răspunde că la 3 primării , un asemenea utilaj lucrează deja. La Slănic , s-a
organizat licitație pentru achiziționarea excavatorului, dar nu s-a prezentat nimeni. Acum se va
organiza o nouă licitație.
La Casa de Cultură , care a fost renovată, deja se organizează primele spectacole. S-au
înființat mai multe cercuri și cluburi pentru copii. La Baia Verde, au fost încasări foarte bune și
speră, ca anul viitor, să se facă investiții la lacul 3 și să se deschidă clădirea complex ului.
Domnul Chipeșiu se înscrie la cuvânt și spune că sunt multe plângeri cu privire la
animalele sălbatice, care fac ravagii pe terenurile oamenilor. Solicită domnului primar, să ia
măsurile necesare pentru a se realiza igenizarea și curățenia, pe strada IL Caragiale și Ștefan
Cel Mare.
Domnul Miroiu Nicolae intervine și solicită să se ia măsura amplasarii unor coșuri de
gunoi.
Domnul primar răspunde și spune , că încă, din data de 5 august , a transmis solicitări
Instituției Prefectului Prahova, Asociației Vânătorilor, în legătură cu animalele sălbatice, dar nici
până la această dată nu a primit un răspuns.
Domnul Lazăr spune, că are un teren de 8000 mp, pe care i l-au distrus animalele și că
dacă nu se vor lua măsuri pentru îndepărtarea animalelor sălbatice , nu mai plătește impozitul .

Domnul primar solicită, domnului Baicu, care are expertiza necesară , ca reprezentant al
Ocolului Silvic, dar și ca vânător să spună un punct de vedere.
Domnul Baicu spune , că în astfel de cazuri ar fi bine să se solicite despăgubiri.
Domnul Lazăr spune, că mai are o problemă de ridicat , în legătură cu materialele
necesare pentru balustrada din punctul Belea, iar domnul primar îi răspunde că materialele sunt
deja cumpărate și pot fi folosite.
Domnul Alionte întreabă ce s-a întâmplat cu reparația din strada Brâncoveanu , stradă
afectată de inundație , iar domnul primar îi răspunde , că a primit deja o ofertă de la o firmă ,
devizul este întocmit și va începe lucrarea cât mai curând.
Doamna Mușat îl întreabă pe domnul primar, despre microbuzul școlar , iar acesta
răspunde că va apărea cât de repede.
Doamna Stere solicită cuvântul și spune că pe strada Bisericii s-a făcut o gropă și sunt
necesare reparații urgente.
Domnul primar răspunde că s-a comandat deja un tub pentru această strada și se vor face
reparații.
Doamna Cristea Liliana spune, că ar fi necesar să se facă reparații și la dispensarul
medical.
Domnul primar răspunde, că se vor face solicitări de finanțare , în baza OUG 114/2018, la
Comisia Națională de Strategie și Prognoză , pentru reabilitarea acestei clădiri.
Domnul Bădulescu solicită cuvântul și întreabă de unde va lua bani , pentru că începe
campionatul de fotbal și are nevoie de 300 lei. Domnii consilieri donează echipei suma
respectivă.
Doamna Cristea Liliana , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară din 30
august 2019.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cristea Liliana

Secretar,
Cojocaru Cerasella Isabela

