PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 31.01.2020
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. 10 din 23.01.2020.
Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos.
Domnul Baicu Aur Mihail , 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 doamna Marin Rodica
Georgelica, sef serviciu financiar contabil.
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 23
decembrie 2019.
2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 08 ianuarie
2020
3. Proiect de hotărâre nr. 12873/95 din 20.12.2019 privind aprobarea Strategiei locale de
dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare la
nivelul orașului Slănic
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile
4. Proiect de hotărâre nr. 12874/96 din 20.12.2019 privind privind înfiinţarea Serviciului
local de salubrizare Slănic
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile
5. Proiect de hotărâre nr. 561/2 din 17.01.2020 privind stabilirea modalităţii de gestiune
a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în oraşul Slănic
-

Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Avize: toate comisiile

6. Proiect de hotărâre nr.566/4 din 17.01.2020 privind aprobarea Planului de acţiuni şi
lucrări de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor

-

social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Avize: Comisia nr. 2, Comisia nr.3

7. Proiect de hotărâre nr.568/6 din 17.01.2020 privind aprobarea Programului de măsuri
pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pentru anul 2020
-

Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Avize: Comisia nr. 2, Comisia nr.3

8. Proiect de hotărâre nr.570/8 din 17.01.2020 privind aprobarea Planului anual de
acţiune privind serviciile sociale pe anul 2020 al Directiei de Asistență Socială, la
nivelul orașului Slănic
-

Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Avize: Comisia nr. 2, Comisia nr.3

9. Proiect de hotărâre nr.672/13 din 21.01.2020 privind aprobarea contului de execuţie
al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la 31 decembrie 2019
-

Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Avize: toate comisiile

10. Proiect de hotărâre nr.706/15 din 21.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului
bugetului local al oraşului Slănic aferent anului 2019 , în anul 2020
-

Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Avize: toate comisiile

11. Proiect de hotărâre nr.708/17 din 21.01.2020 privind încheierea unor contracte de
consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică , pentru anul 2020
-

Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Avize: toate comisiile

12. Prezentarea Raportului de activitate al Direcţiei de asistenţă socială
13. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali
14. 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 Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, supune la vot proiectul ordinii de
zi, care este aprobat în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 23.12. 2019. Procesul verbal este
aprobat în unanimitate.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare de îndată din 08.01. 2020.
Procesul verbal este aprobat cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri: Baicu Aur Mihail, Mihailescu
Sofia, Buzea Petru, Miroiu Nicolae, Stere Mihaiela, care nu au participat la şedinţa din
08.01.2020.
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 3 lea din ordinea
de zi: Proiect de hotărâre nr. 12873/95 din 20.12.2019 privind aprobarea Strategiei locale de
dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare la nivelul orașului
Slănic, iniţiator domnul primar Remus Moraru.
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. Secretarii comisiilor de
specialitate îşi prezintă avizul favorabil. Nu sunt depuse amendamente și nu se mai dezbate în plen.
Se trece la votul în plen. Proiectul de hotărâre nr. 12873/95 din 20.12.2019 privind aprobarea
Strategiei locale de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare
la nivelul orașului Slănic, este aprobat cu 15 voturi pentru , în forma propusă de inițiator.
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 4 lea din
ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 12874/96 din 20.12.2019 privind privind înfiinţarea
Serviciului local de salubrizare Slănic, iniţiator domnul primar.
Proiectul supus dezbaterii este însoţit de raportul de specialitate , a primit aviz favorabil
de la secretarul general al oraşului Slănic şi de la comisia nr.3. Comisia nr.1 și comisia nr.2
solicită dezbaterea în plen a proiectul de hotărâre. Poate fi supus dezbaterii şi aprobării
consiliului local. Preşedinţii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul .
Se înscrie la cuvânt doamna Cristea Liliana, care întreabă despre regulamentul serviciului și
despre măturatul în piețe și parcuri.
Doamna secretar spune că acest regulamentul cadru este prevăzut de Ordinul președintelui
ANRSC nr.82/2015, iar regulamentul intern al serviciului, nou înființat va aprobat , în ședințele
următoare ale consiliului local, dacă se aprobă înființarea serviciului local de salubrizare Slănic,
cu activitățile menționate.
Domnul primar spune că acest serviciu se va înființa prin reorganizarea biroului ADPP și
că o parte din atribuțiile personalului biroului ADPP , vor rămăne în cadrul biroului reorganizat.
Doamna Stere întrebă, dacă s-a făcut un studiu, pentru a afla, dacă nu este mai puțin
costisitor gestiunea delegată, către o societate și care ar fi cheltuiala suportată din buget.
Domnul primar o invită pe doamna Marin Rodica să răspundă.
Doamna Marin Rodica spune că, din cadrul biroului ADPP, va fi transferat personalul
care se ocupă acum cu activitățile de măturat stradal și dezăpezit. Toate utilajele pe care primăria
deja le deține , vor fi transferate acestui serviciu. Decontarea, acestor servicii desfășurate de
Serviciul local de salubrizare, se va face pe bază de factură, iar tarifele vor fi stabilite tot de
consiliul local. Cheltuiala din bugetul local va fi aceeași, dar legea ne obligă la înființarea
serviciului cu personalitate juridică. Activitățile de genul - cosit, toaletat pomi, reparat borduri vor rămăne în continuare în atribuțiile personalului biroului ADPP, reorganizat. Serviciul de
salubrizare va trebui licențiat ANRSC.
Domnul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre nr. 12874/96 din
20.12.2019 privind privind înfiinţarea Serviciului local de salubrizare Slănic, care este aprobat cu
15 voturi pentru, în forma propusă de inițiator.

Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 5 lea din
ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 561/2 din 17.01.2020 privind stabilirea modalităţii de
gestiune a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în oraşul Slănic, 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 comisia nr.3. Comisiile nr.1 și 2 solicită dezbaterea proiectului în plen . Poate fi supus
dezbaterii şi aprobării consiliului local. Secretarii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul .
Se trece la votul în plen. Proiectul de hotărâre nr. 561/2 din 17.01.2020 privind stabilirea
modalităţii de gestiune a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în oraşul Slănic
iniţiator dl. Primar Remus Moraru este adoptat cu 15 voturi pentru, în forma propusă de inițiator .
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 6 lea din ordinea
de zi: Proiect de hotărâre nr.566/4 din 17.01.2020 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări
de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform
Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiator dl. Primar Remus Moraru.
Proiectul supus dezbaterii este însoţit de raportul de specialitate al Direcției de asistență socială ,
a primit aviz favorabil de la secretarul general al oraşului Slănic şi de la comisiile de
specialitate ale consiliului local, nr.2 și 3. Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului local.
Secretarii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul favorabil. Se trece la votul în plen.
Proiectul de hotărâre nr. nr.566/4 din 17.01.2020 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări
de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform
Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiator dl. Primar Remus Moraru
este adoptat cu 15 voturi pentru, în forma propusă de inițiator .
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 7 lea din
ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr.568/6 din 17.01.2020 privind aprobarea Programului de
măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pentru anul 2020, iniţiator domnul
primar Remus Moraru. Proiectul supus dezbaterii este însoţit de raportul de specialitate al
Direcție i de asistență socială , a primit aviz favorabil de la secretarul general al oraşului Slănic şi
de la comisiile de specialitate ale consiliului local, nr.2 și 3. Poate fi supus dezbaterii şi
aprobării consiliului local. Secretarii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul favorabil.
Se trece la votul în plen. Proiectul de hotărâre nr. nr.568/6 din 17.01.2020 privind aprobarea
Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pentru anul 2020,
iniţiator domnul primar Remus Moraru, este adoptat cu 15 voturi pentru, în forma propusă de
inițiator.
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 8 lea din ordinea
de zi: Proiect de hotărâre nr. 570/8 din 17.01.2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune
privind serviciile sociale pe anul 2020 al Directiei de Asistență Socială, la nivelul orașului
Slănic, iniţiator domnul primar Remus Moraru. Proiectul supus dezbaterii este însoţit de raportul
de specialitate al Direcției de asistență socială , a primit aviz favorabil de la secretarul general al
oraşului Slănic şi de la comisiile de specialitate ale consiliului local, nr.2 și 3. Poate fi supus
dezbaterii şi aprobării consiliului local. Secretarii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul
favorabil. Nu sunt amendamente. Se trece la votul în plen. Proiectul de hotărâre nr. nr. 570/8 din
17.01.2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2020

al Directiei de Asistență Socială, la nivelul orașului Slănic, este adoptat cu 15 voturi pentru, în
forma propusă de inițiator.
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 9 lea din
ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr.672/13 din 21.01.2020 privind aprobarea contului de
execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la 31 decembrie 2019, inițiator 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 3 comisii de specialitate. Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului local. Secretarii
comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul . Nu sunt amendamente . Se trece la votul în plen.
Proiectul de hotărâre nr.672/13 din 21.01.2020 privind aprobarea contului de execuţie al
bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la 31 decembrie 2019, inițiator dl. Primar Remus
Moraru, este adoptat cu 15 voturi pentru, în forma propusă de inițiator.
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 10 lea din
ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr.706/15 din 21.01.2020 privind aprobarea utilizării
excedentului bugetului local al oraşului Slănic aferent anului 2019 , în anul 2020 , inițiator 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 3 comisii de specialitate. Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului local.
Secretarii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul . Se trece la votul în plen. Proiectul de
hotărâre nr.706/15 din 21.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al
oraşului Slănic aferent anului 2019 , în anul 2020 , este adoptat cu 15 voturi pentru, în forma
propusă de inițiator.
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 11 lea din
ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr.708/17 din 21.01.2020 privind încheierea unor contracte de
consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică , pentru anul 2020, inițiator 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. Avizul comisiei de
specialitate nr.1. : se propune discutarea proiectului în plen. Poate fi supus dezbaterii şi aprobării
consiliului local. Secretarul comisiei de specialitate nr.1 îşi prezintă avizul .
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre și o invită pe doamna Marin Rodica să își susțină
raportul de specialitate. Doamna Marin Rodica spune că , în conformitate cu legislația în vigoare,
unitățile administrativ teritoriale care nu au angajat consilier juridic, pot încheia contracte de
asistență juridică cu personal de specialitate, respectiv avocați. În anul 2019, suma lunar ă
cheltuită a fost de 3000 lei, iar pentru anul 2020 , se va propune aceeași sumă. Domnul primar
spune că lunar sunt întocmite rapoarte de activitate de către doamna avocat.Doamna Stere
întreabă dacă acestea sunt publicate, pe pagina oficială a instituției. Doamna secretar spune că
legea nu prevede o asemenea obligație și ele conțin uneori și date personale, care nu pot fi făcute
publice. Nu sunt amendamente. Se trece la votul în plen. Proiectul de hotărâre nr.708/17 din
21.01.2020 privind încheierea unor contracte de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică ,
pentru anul 2020 , este adoptat cu 14 voturi pentru și o abținere: domnul consilier Baicu Aur
Mihail, în forma propusă de inițiator.

Se trece la punctele 12 și 13 din ordinea de zi: prezentarea Raportului de activitate al
Direcţiei de asistenţă socială și a Raportului privind activitatea asistenţilor personali . Domnul
primar citește rapoartele mai sus amintite.
Se trece la punctul nr.14. diverse, întrebări , interpelări.
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă, întreabă cine se înscrie la cuvânt. Se
înscrie la cuvânt doamna Stere Mihaela, care spune că a avut mai multe probleme privind
colectarea selectivă și existența platformelor. Din 16 platforme cu containere, pentru colectarea
selectivă predate către firma Rosal , pe bază de proces verbal, mai sunt 10.
Domnul primar spune că , aceste puncte de colectare au fost predate de către primărie,
către firma Rosal pe bază de proces verbal și îl roagă pe domnul viceprimar să verifice acest fapt
și să afle ce s-a întâmplat cu aceste containere și platforme.
Doamna Mihăilescu spune că, având în vedere procesului verbal de predare primire,
firma Rosal trebuie să le aibă în grijă. Doamna Stere întreabă dacă nu cumva primaria a dispus
mutarea acestor containere, întrucât ele nu mai sunt. Spune că soluția este să facă sesizare la
poliție, pentru dispariția acestor containere.
Domnul Baicu Aur Mihail , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară
din 31 ianuarie 2020.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Baicu Aur Mihail

Secretar general oraş Slănic,
Cojocaru Cerasella Isabela

