PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 30.09.2019
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. 188 din
23.09.2019.
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.
Domnul Gaftoi Mircea Ion , 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 30 august 2019.
2. Proiect de hotărâre nr. 9346/32 din 23.09.2019 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al oraşului Slănic , în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic ,, Şerban
Vodă,, în anul şcolar 2019-2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
-

Avize: toate comisiile

3. Proiect de hotărâre nr. 9348/34 din 23.09.2019 privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Local al oraşului Slănic , în Consiliul de Administraţie al Clubului Copiilor, oraş
Slănic, în anul şcolar 2019-2020 .
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
4.

Avize: toate comisiile

Diverse. Întrebări. Interpelări

Domnul Gaftoi Mircea Ion
, preşedintele de şedinţă, solicită aprobare pentru
suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre:
- Proiect de hotărâre nr.9621/39 din 27.09.2019, privind validarea rectificării bugetului
local al oraşului Slănic pentru anul 2019, iniţiator, domnul primar Remus Moraru
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.
Se trece la ordinea de zi a şedinţei.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 30 august 2019.
Procesul verbal este aprobat în unanimitate.
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului 9346/32 din
23.09.2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Slănic , în
Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic ,, Şerban Vodă,, în anul şcolar 2019-2020 ,
iniţiator: dl. Primar Remus Moraru şi solicită domnilor consilieri locali propuneri .
Proiectul a fost repartizat tuturor comisiilor de specialitate . Se fac propuneri:
Domnul consilier Alionte Gheorghe Georgel o propune pe doamna Cristea Liliana.
Doamna Cristea Liliana este votată, reprezentant al consiliului local, în Consiliul de
Administraţie al Liceului Teoretic ,, Şerban Vodă,, în anul şcolar 2019-2020, cu 14 voturi pentru.
Domnul Rotaru Ioan o propune pe doamna consilier, Muşat Maria. Doamna Muşat
Maria spune, că trebuie desemnată o persoană, care să poată, să se şi ocupe de această
activitate.
Domnul Chipeşiu Florinel o propune pe doamna consilier Stere Mihaiela. Doamna Stere
Mihaiela este votată reprezentant al consiliului local în Consiliul de Administraţie al Liceului
Teoretic ,, Şerban Vodă,, în anul şcolar 2019-2020, cu 14 voturi pentru
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului 9348/34 din
23.09.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Slănic , în
Consiliul de Administraţie al Clubului Copiilor, oraş Slănic, în anul şcolar 2019-2020, iniţiator
domnul primar, Remus Moraru. Proiectul a fost repartizat tuturor comisiilor de specialitate . Se
fac propuneri:
Doamna consilier Muşat Maria îl propune pe domnul Consilier Alionte Gheorghe
Georgel . Acesta este votat reprezentant al consiliului local în Consiliul de Administraţie al al
Clubului Copiilor, oraş Slănic, în anul şcolar 2019-2020, cu 14 voturi pentru.
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului de hotărâre
nr.9621/39 din 27.09.2019, privind validarea rectificării bugetului local al oraşului Slănic pentru
anul 2019, iniţiator, domnul primar Remus Moraru
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 favorabil şi întrucât proiectul a fost
dezbătut în comisii şi nu există amendamente, se trece la votul în plen.
Proiectul de hotărâre nr.9621/39 din 27.09.2019, privind validarea rectificării bugetului local al
oraşului Slănic pentru anul 2019, iniţiator, domnul primar Remus Moraru , este supus la vot şi
adoptat cu un număr de 15 voturi ,, pentru,,.
Se trece la punctul următor al ordinii de zi: discuţii, întrebări, interpelări.
Domnul primar , Remus Moraru se înscrie la cuvânt prezintă consiliului local 4 solicitări
de închiriere, concesionare sau vânzare a unor terenuri sau spaţii, aparţinând Oraşului Slănic:
- Solicitarea nr. 9450 din 24.09.2019 a domnului Dima Octavian, de închiriere a unui
spaţiu în fostele hale din strada Cuza Vodă.
- Solicitarea nr. 9102 din 12.09.2019 a domnului Istrate Gabriel Claudiu, de cumpărare
sau concesionare a terenului din strada Brîncoveanu, pentru a construi o clădire
pentru mobilă.

-

Solicitarea nr. 8605 din 02.09.2019 a doamnei Bosneanu Mădălina de preluare a
cabinetului stomatologic din cadrul Dispensarului medical din strada Justiţiei nr. 2.
- Solicitarea nr. 9458 din 24.09.2019 a SC Webcom Profesional SRL, din comuna
Brazi, strada Trandafirilor, nr.268 , de concesionare a activităţii de alimentaţie
publică şi cazare outdoor , în corturi şi rulote , în cadrul complexului Baia Verde
După citirea acestor solicitări, doamna secretar prezintă domnilor consilieri unele
precizări în legătură cu legislaţia din domeniul concesionărilor, vânzărilor şi închirierilor
pentru ca aceştia să îşi formuleze un punct de vedere.
Doamna Stere spune, că activitatea desfăşurată la Complex Baia Verde, reprezintă o
sursă de venituri, pentru oraşul Slănic şi nu crede că ar fi cazul să concesionam această
activitate.
Domnul consilier Chipeşiu spune, că de ce nu ar face autoritatea locală, o investiţie,
de a construi căteva căsuţe pentru locuri de cazare.
Domnul Gaftoi întrebă de ce nu s-ar folosi terenul de la fosta seră.
Domnul Chipeşiu spune, că după părerea dumnealui , activitatea autofinanţată, de
la Baia Verde, ar trebui păstrată , pentru că este aducătoare de venituri pentru oraş şi că,
ar trebui înfiinţată o societate a consiliului local, care să dezvolte acest punct turistic.
Zona are potenţial şi ar trebui să se construiască şi spaţii de cazare pentru turişti.
Domnul primar spune , că până se vor construi căsuţe pentru cazare, s-ar putea
închiria teren pentru amplasare de rulote şi că anul viitor ar trebui dezvoltată această
activitate şi gândit un plan .
Doamna Stere spune, că nici nu se poate pune problema unei asemenea concesiuni ,
iar ceilalţi consilieri îi susţin părerea.
Domnul primar spune că în legătură ce celelalte solicitări , se vor urma paşii
prevăzuţi de lege pentru închiriere sau concesionarea cabinetului medical.
Doamna secretar spune că , referitor la concesionarea cabinetului stomatologic,
aceasta nu se va putea face în baza HG nr.884 /2004 privind concesionarea unor spatii cu
destinatia de cabinete medicale, cu 1 euro /mp, pentru că ceilalţi medici , care au
contracte de concesiune plătesc aproape 5 euro/mp , prin negociere de a lungul anilor.
Concesionarea ar trebui făcută prin licitaţie publică şi nu atribuire directă.
Domnul primar spune că se vor întocmi documentele necesare pentru organizarea
licitaţiei publice, atât pentru închiriere cât şi pentru concesionare şi vor fi supuse
aprobării consiliului local.
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa
ordinară din 30 septembrie 2019.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gaftoi Mircea Ion

Secretar general oraş Slănic,
Cojocaru Cerasella Isabela

