PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 31.10.2019
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. 212 din
24.10.2019.
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 dă citire proiectului ordinii de zi :
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 30
septembrie 2019.
2. Proiect de hotărâre nr. 10344/44 din 15.10.2019 privind închirierea prin licitaţie
publică a unui spaţiu, proprietate publică a Oraşului Slănic, în suprafaţă de 89 mp,
aflat în clădirea din strada Cuza Vodă
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile
3. Proiect de hotărâre nr. 10347/46 din 15.10.2019 privind aprobarea susţinerii
financiare a „Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic” în vederea
derulării programului sportiv „SPORT prin FOTBAL 2019”
- Iniţiator: dl. Consilier local Bădulescu Cristian Dănuţ
- Avize: toate comisiile
4. Proiect de hotărâre nr. 10349/48 din 15.10.2019 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr.42 din 30.09.2019
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile
5. Proiect de hotărâre nr. 10479/49 din 18.10.2019 privind constituirea Consiliului
Comunitar Consultativ al orașului Slănic.
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile
6. Proiect de hotărâre nr. 10581/55 din 22 .10. 2019 privind rectificarea bugetului local
al oraşului Slănic, pentru anul 2019
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile

7. Proiect de hotărâre nr. 10586/58 din 22.10.2019 privind aprobarea contului de
execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la 30 septembrie 2019.
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile
8. Proiect de hotărâre nr. 10665/61 din 24.10.2019 privind alocarea unei sume din
bugetul local al oraşului Slănic pe anul 2019, în vederea realizării Studiului de
fezabilitate pentru investiţia ,, Înfiinţare reţea distribuţie gaze naturale în comunele :
Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău,
Vîlcăneşti şi oraşul Slănic”, în anul 2019
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile
9. Diverse. Întrebări. Interpelări
Domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu alte două proiecte de hotarâre,
iniţiate, după întocmirea proiectului ordinii de zi :
1. Proiect de hotărâre nr. 10855 din 30.10.2019 privind anularea unor obligații
accesorii , datorate bugetului local al oraşului Slănic
2. Proiect de hotărâre nr. 10938/64 din 30.10.2019 privind asocierea oraşului
Slănic cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public
“Lucrări de reparaţii la Casa de Cultură- oraş Slănic”
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.
Doamna Stere spune că nu a avut materialele de şedinţă , pentru că nu au intrat în căsuţa
electronică şi nici nu le-a primit în format fizic pe hârtie. Doamna Secretar spune că poate veni
să studieze materialele, dacă nu le primeşte sau le poate solicita încă o data.
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 septembrie 2019.
Procesul verbal este aprobat în unanimitate.
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului nr.10344/44 din
15.10.2019 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, proprietate publică a Oraşului
Slănic, în suprafaţă de 89 mp, aflat în clădirea din strada Cuza Vodă, 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.
Doamna Stere spune că acordă avizul favorabil cu amendamentul că preţul de pornire al
licitaţiei este prea mic. Doamna secretar le solicită consilierilor propuneri privind preţul de
pornire. Nu se fac propuneri şi întrucât proiectul a fost dezbătut în comisii şi nu există
amendamente şi nu se fac alte propuneri, se trece la votul în plen.
Proiectul de hotărâre nr.10344/44 din 15.10.2019 privind închirierea prin licitaţie publică
a unui spaţiu, proprietate publică a Oraşului Slănic, în suprafaţă de 89 mp, aflat în clădirea din
strada Cuza Vodă, iniţiator domnul primar Remus Moraru, este aprobat cu 15 voturi pentru .
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului nr. 10347/46 din
15.10.2019 privind aprobarea susţinerii financiare a „Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc

Măgura Slănic” în vederea derulării programului sportiv „SPORT prin FOTBAL 2019” ,
iniţiator: dl. Consilier local Bădulescu Cristian Dănuţ.
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. 10347/46 din 15.10.2019 privind aprobarea susţinerii financiare
a „Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic” în vederea derulării programului sportiv
„SPORT prin FOTBAL 2019” , iniţiator: dl. Consilier local Bădulescu Cristian Dănuţ , este
aprobat cu 15 voturi pentru.
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului de hotărâre nr.
10349/48 din 15.10.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.42 din 30.09.2019.
Doamna secretar spune, că liceul a solicitat eronat doar 2 membri din partea consiliului local în
Consiliul de administraţie, iar acum , prin adresă solicită numirea a 3 membri în Consiliul de
admninistraţie al Liceului .
Doamna consilier Cristea Liliana îl propune pe domnul consilier Miroiu Nicolae . Acesta
este votat reprezentant al consiliului local în Consiliul de Administraţie al Liceului, în anul şcolar
2019-2020, cu 14 voturi pentru.
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului de hotărâre
10479/49 din 18.10.2019 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al orașului
Slănic, iniţiator, domnul primar Remus Moraru
Proiectul, supus dezbaterii, este însoţit de raportul de specialitate al Compartimentului asistenţă
socială şi autoritate tutelară , 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. 10479/49 din 18.10.2019 privind constituirea Consiliului
Comunitar Consultativ al orașului Slănic, iniţiator, domnul primar Remus Moraru, este supus la
vot şi adoptat cu un număr de 15 voturi ,, pentru,,.
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului de hotărâre
10581/55 din 22 .10. 2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic, pentru anul
2019.
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 poate trece la votul în plen.
Domnul primar spune că dacă sunt întrebări , ele pot fi adresate doamnei Marin Rodica .
Domnul Rotaru Ioan spune că , doamna contabil Marin Rodica a fost invitată în şedinţa de
comisie nr. 1 şi au primit lămuririle necesare, acordând avizul în cunoştinţă de cauză.
Doamna Stere solicită să i se spună în ce constă rectificarea.
Doamna Marin Rodica spune că , în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 752/2019 ,
oraşul Slănic a primit suma de 282 mii lei şi această sumă a fost repartizată la asistenţă socială,
pentru plata salariilor asistenţilor personali , pentru acordarea normei de hrană , prevăzută de
lege şi pentru reparaţii la casa de cultură a oraşului.
Proiectul de hotărâre nr. 10581/55 din 22 .10. 2019 privind rectificarea bugetului local al
oraşului Slănic, pentru anul 2019, este supus la vot şi aprobat cu 15 voturi pentru..
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului de hotărâre
10586/58 din 22.10.2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului

Slănic, încheiat la 30 septembrie 2019, iniţiator: dl. 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 poate trece la votul în plen.
Proiectul de hotărâre nr. 10586/58 din 22.10.2019 privind aprobarea contului de execuţie
al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la 30 septembrie 2019, iniţiator: dl. Primar Remus
Moraru este supus la vot şi aprobat cu 15 voturi pentru.
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului de hotărâre nr.
10665/61 din 24.10.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Slănic pe anul
2019, în vederea realizării Studiului de fezabilitate pentru investiţia ,, Înfiinţare reţea distribuţie
gaze naturale în comunele : Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti,
Vărbilău, Vîlcăneşti şi oraşul Slănic”, în anul 2019, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
Domnul primar face o prezentare a iniţiativei şi spune că a avut loc licitaţia pentru Studiul de
fezabilitate şi fiecare localitate trebuie să participe cu o sumă , reprezentând contribuţia sa la
finanţarea proiectului respectiv. Comuna Vărbilau este liderul asociaţiei şi se ocupă de realizarea
proiectului.
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 poate trece la votul în plen.
Proiectul de hotărâre nr. 10665/61 din 24.10.2019 privind alocarea unei sume din
bugetul local al oraşului Slănic pe anul 2019, în vederea realizării Studiului de fezabilitate pentru
investiţia ,, Înfiinţare reţea distribuţie gaze naturale în comunele : Aluniş, Bertea, Cocorăştii
Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti şi oraşul Slănic”, în anul 2019,
iniţiator: dl. Primar Remus Moraru este supus la vot şi aprobat cu 15 voturi pentru.
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului de hotărâre nr.
10938/64 din 30.10.2019 privind asocierea oraşului Slănic cu Judeţul Prahova în vederea
realizării obiectivului de interes public “Lucrări de reparaţii la Casa de Cultură- oraş Slănic” ,
iniţiator dl. Primar Remus Moraru.
Domnul primar spune că au mai fost necesare lucrări la Casa de Cultură, iar Consiliul
Judeţean Prahova a aprobat , în data de 29.10.2019, un parteneriat prin care alocă suma de
150000 lei pentru realizarea acestor lucrări. Oraşul Slănic trebuie să vină cu partea sa de
contribuţie financiară la realizarea acestor lucrări. Ca urmare a iniţiat proiectul de hotărâre de
asociere prin care alocă 10% din suma din parteneriat.
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 poate trece la votul în plen.
Proiectul de hotărâre nr. 10938/64 din 30.10.2019 privind asocierea oraşului Slănic cu
Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public “Lucrări de reparaţii la Casa
de Cultură- oraş Slănic” , iniţiator dl. Primar Remus Moraru este supus la vot şi este aprobat cu
15 voturi pentru .
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului de hotărâre nr.
10855 din 30.10.2019 privind anularea unor obligații accesorii , datorate bugetului local al
oraşului Slănic, iniţiat de primarul oraşului Moraru Remus.
Domnul primar o invită pe doamna Marin Rodica să dea mai multe informaţii despre

anularea obligaţiilor accesorii.
Doamna Marin Rodica spune că potrivit OUG nr. 6 din 31.07.2019, guvernul a acordat
posibilitatea autorităţilor locale să aprobe anularea unor obligaţii accesorii, respectiv majorări şi
penalităţi , în anumite condiţii: achitarea debitului curent şi restant , până la data de 15.12.2019 şi
completarea unei solicitări.
Doamna Stere spune că oamenii nu ştiu despre această facilitate şi ar trebui să îi
înştiinţăm.
Domnul primar spune că prin intermediul domnilor consilieri, oamenii ar putea afla mai
repede.
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 poate trece la votul în plen
Se trece la punctul următor al ordinii de zi: discuţii, întrebări, interpelări.
Domnul primar , Remus Moraru se înscrie la cuvânt şi prezintă consiliului local o petiţie a
unui grup de locuitori din strada Fundătura Înfraţirii , prin care aceştia solicită sprijin în
reabilitarea acestei străzi, prin realizarea unei rigole.
Răspuns acestei solicitări, domnul primar spune, că a trimis un utilaj pe această stradă şi
va avea în vedere reabilitarea cât mai urgentă a străzii, mai ales că nu are a lungime mai mare de
100 ml.
Domnul Alionte spune că anul trecut dumnealui a făcut referire la această stradă , dar în
consiliu s-a votat împotrivă. Mai spune că punându-se pietriş , strada s-a înălţat şi nu poate fi
adăugat un alt strat de material. Ea ar trebui betonată şi nu pietruită, iar costurile nu ar fi prea
mari.
Domnul Gaftoi Mircea Ion , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară din
31 octombrie 2019.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gaftoi Mircea Ion

Secretar general oraş Slănic,
Cojocaru Cerasella Isabela

