
               

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                           
 

PROCES-VERBAL 
 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 24.11.2020 
 

 Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa ordinară, a Consiliului Local al oraşului 
Slănic, care s-a desfășurat în sala mare a Casei de cultură Slănic, din strada Smârdan nr.4. 
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului oraşului Slănic nr. 144 din 
17.11.2020.  
            Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos. 
 Domnul Chipeșiu Florinel , preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa de 
consiliu şi  face prezenţa consilierilor locali. Se constată că sunt prezenţi  toți cei 15 consilieri 
locali. Participă, de drept, domnul primar Costea Daneluș şi doamna Cojocaru Cerasella 
Isabela, secretar general al oraşului Slănic. În sală se află și doi cetățeni ai orașului Slănic. 

            Domnul Chipeșiu Florinel, preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi : 
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei de validare a Consiliului Local din data de 30 

octombrie 2020. 
2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local 

din data de 05 noiembrie 2020. 
3. Proiect de hotărâre  nr. 11447/148 din 16.11.2020 privind acordarea unui mandat 

reprezentantului Consiliului Local al orașului Slănic.  
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

4. Proiect de hotărâre  nr. 11450/151 din 16.11.2020 privind  desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Slănic în Consiliul de Administraţiei al 
Liceului Teoretic Şerban Vodă , în anul şcolar 2020 -2021. 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

5. Proiect de hotărâre  nr.11453/154 din 16.11.2020 privind  modificarea  Reţelei şcolare 
a învăţământului preuniversitar de stat la nivelul oraşului Slănic,  pentru anul şcolar 
2020- 2021.  
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize : toate comisiile 

6. Proiect de hotărâre  nr.  11456/157 din 16.11.2020 privind modificarea  structurii 
organizatorice pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Slănic şi al 
serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Slănic  . 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 



7. Proiect de hotărâre  nr. 11470/160 din 17.11.2020 privind acordarea unui mandat 
reprezentantului Consiliului Local al orașului Slănic. 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize. Toate comisiile 

8. Prezentarea Raportului de audit și a Deciziei nr.47 din 09.11.2020 a Curții de conturi - 
Camera de conturi Prahova. 

9. Diverse. Întrebări. Interpelări. 
             Fiecare proiect de hotărâre , înscris pe proiectul ordinii de zi , 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 Chipeșiu Florinel, preşedintele de şedinţă,   supune la vot proiectul ordinii de 
zi, care este aprobat  în unanimitate.    
           Se supune la vot Procesul verbal al şedinţei de validare a Consiliului Local din data de 
30 octombrie 2020. Procesul verbal  este aprobat în unanimitate.  Se supune la vot Procesul 
verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local din data de 05 noiembrie 2020. 
Procesul verbal  este aprobat în unanimitate 
          Domnul Chipeșiu Florinel, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 3 lea din 
ordinea de zi: Proiect de hotărâre  nr. 11447/148 din 16.11.2020 privind acordarea unui 
mandat reprezentantului Consiliului Local al orașului Slănic, iniţiator domnul primar Daneluș 
Costea. 
           Domnul primar spune că în conformitate cu atribuțiile funcției de viceprimar , 
mandatul de reprezentare trebuie acordat domnului viceprimar Alionte Gheorghe Georgel.  
            Proiectul supus dezbaterii este însoţit de raportul de specialitate   ,  a primit aviz de 
legalitate  de la secretarul general al oraşului Slănic şi avize de la toate cele 3 comisii de 
specialitate . Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului local. Secretarii comisiilor de 
specialitate  prezintă avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local  . Toate avizele sunt 
favorabile . Domnul Chipeșiu întreabă dacă dorește cineva să facă o altă propunere de 
reprezentare. Nu se face o altă propunere. Nu sunt discuții. Domnul președinte de ședință 
supune la vot proiectul   hotărâre  nr. 11447/148 din 16.11.2020 privind acordarea unui 
mandat reprezentantului Consiliului Local al orașului Slănic, iniţiator domnul primar Daneluș 
Costea   care este aprobat cu 15 voturi pentru. 
          Domnul Chipeșiu Florinel, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 4 lea din 
ordinea de zi: Proiect de hotărâre  nr. 11450/151 din 16.11.2020 privind  desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Slănic în Consiliul de Administraţiei al Liceului 
Teoretic Şerban Vodă , în anul şcolar 2020 -2021, iniţiator domnul primar și solicită 
propuneri de la domnii consilieri. 
Doamna consilier Stere Mihaiela  îl propune pe domnul consilier local Corbu Marian .  
Domnul consilier Meșteru Emil o propune pe doamna consilier Mușat Maria, iar domnul 
Corbu Marian îl propune pe domnul Popescu Sorin. Nu mai sunt alte propuneri . Se supun la 
vot propunerile. Acestea sunt aprobate cu 15 voturi pentru. 
             Proiectul supus dezbaterii este însoţit de raportul de specialitate   ,  a primit aviz de 
legalitate  de la secretarul general al oraşului Slănic şi avize de la  toate cele 3 comisii de 
specialitate . Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului local. Secretarii comisiilor de 
specialitate  prezintă avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local  . Toate avizele sunt 
favorabile . Nu sunt discuții. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul  de 
hotărâre nr. 11450/151 din 16.11.2020 privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al oraşului Slănic în Consiliul de Administraţiei al Liceului Teoretic Şerban Vodă , în anul 
şcolar 2020 -2021, completat cu cele trei propuneri care este aprobat cu 15 voturi pentru. 



           Domnul Chipeșiu Florinel, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 5 lea din 
ordinea de zi: Proiect de hotărâre  nr.11453/154 din 16.11.2020 privind  modificarea  Reţelei 
şcolare a învăţământului preuniversitar de stat la nivelul oraşului Slănic,  pentru anul şcolar 
2020- 2021, iniţiator dl. Primar Daneluș Costea. Proiectul supus dezbaterii este însoţit de 
raportul de specialitate al serviciului financiar contabil ,  a primit aviz de legalitate de la 
secretarul general al oraşului Slănic şi aviz 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. Doamna secretar explică că în conformitate cu 
Ordinul Ministrului Educației nr.4763 din 27.07.2020, Clubul copiilor Slănic a  fuzionat cu 
Clubul Copiilor Vălenii de Munte,   iar Inspectoratul Scolar Prahova a solicitat modificarea 
Rețelei Școlare a orașului Slănic . Se dă citire proiectului de hotărâre și a referatului de 
aprobare . Nu sunt alte discuții . Se trece la votul în plen. Proiect de hotărâre  nr.11453/154 
din 16.11.2020 privind  modificarea  Reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat la 
nivelul oraşului Slănic,  pentru anul şcolar 2020- 2021, iniţiator dl. Primar este adoptat cu 15 
voturi pentru. 

           Domnul Chipeșiu Florinel preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 6 lea din 
ordinea de zi: Proiect de hotărâre  nr.  11456/157 din 16.11.2020 privind modificarea  
structurii organizatorice pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Slănic şi al 
serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Slănic, iniţiator: dl. Primar 
Daneluș Costea 

Proiectul supus dezbaterii este însoţit de raportul de specialitate al compartimentului resurse 
umane ,  a primit aviz de legalitate  de la secretarul general al oraşului Slănic şi avize  de la  
toate cele 3 comisii de specialitate ale consiliului local. Poate fi supus dezbaterii şi aprobării 
consiliului local. Secretarii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul favorabil, astfel: 

- Comisia nr.1, aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 2 abțineri 
- Comisia nr.2, aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 2 voturi împotrivă 
- Comisia nr.3, aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 2 voturi împotrivă 

          Domnul Chipeșiu întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul . Domnul Grigore Dan 
spune că a văzut că se transformă un post de muncitor , într-un post de sef și consideră că nu 
de sefi are nevoie acum primăria. Nu știe ce post și de ce, mai ales că a primit materialele în 
ultimul timp. 

           Domnul primar întreabă de ce nu are materialele, întrucât în codul administrativ 
secretarul comisiei trebuie să primească materialele, iar secretarii comisiilor au avut materiale 
cu 7 zile înainte de data ședinței. 

         Doamna Mușat întreabă dacă nu pot primi materialele imprimate , nu pe email. 

         Domnul primar spune că a transformat un post de muncitor pentru că sunt niște lacune 
la contabilitate și trebuie să aducă un om care știe meserie, pentru că nu poate da contabilul 
șef afară. Trebuie adus cineva pentru a se asigura că nu semnează greșit. 

         Domnul Grigore întrebă dacă vor fi 2 contabili, iar domnul primar răspunde că cel care 
vine va lucra numai sub semnătura primarului și va verifica totul.  



         Domnul Chipeșiu întrebă dacă mai sunt alte întrebări și supune la vot proiectul de 
hotărâre  nr.  11456/157 din 16.11.2020 privind modificarea  structurii organizatorice pentru 
aparatul de specialitate al primarului oraşului Slănic şi al serviciilor aflate în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Slănic. La votul în plen,  proiectul  de  hotărâre  este adoptat cu 
9 voturi pentru și 6 împotrivă.Votează împotrivă domnii: Moldoveanu Sorin, Grigore 
Constantin Dan, Buzea Cristian Petru, Meșteru Emil, Mușat Maria și Gortoescu Mihăiță. 

         Domnul Chipeșiu Florinel, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 7 lea din 
ordinea de zi: Proiect de hotărâre  nr. 11470/160 din 17.11.2020 privind acordarea unui 
mandat reprezentantului Consiliului Local al orașului Slănic, iniţiator: dl. Primar Daneluș 
Costea. Proiectul supus dezbaterii este însoţit de raportul de specialitate  ,  a primit aviz de 
legalitate  de la secretarul general al oraşului Slănic şi avize de la  cele 3 comisii de 
specialitate ale consiliului local. Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului local.  

          Domnul primar explică că este vorba de Asociația pentru Managemenul Apei, iar 
orașul Slănic este membru in asociație și a propus pe domnul viceprimar reprezentant al 
consiliului local. Secretarii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul favorabil. 

Se trece la votul în plen. Proiect de hotărâre  nr. 11470/160 din 17.11.2020 privind acordarea 
unui mandat reprezentantului Consiliului Local al orașului Slănic, respectiv domnul 
viceprimar al orașului Alionte Gheorghe Georgel , este adoptat cu 15 voturi pentru. 

          Domnul Chipeșiu Florinel , preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 8 lea din 
ordinea de zi: Prezentarea Raportului de audit și a Deciziei nr.47 din 09.11.2020 a Curții de 
conturi - Camera de conturi Prahova. Domnul primar spune că  Deciziei nr.47 din 09.11.2020 
a Curții de conturi - Camera de conturi Prahova a stabilit termene pentru remedierea 
deficiențelor constatate, iar funcționarii responsabili cu ducerea la îndeplinire a măsurilor 
stabilite vor urmări și respecta termenele.  

         Domnul primar prezintă situația proiectului pe axa 5.2 Amenajare stații verzi/parc în 
orașul Slănic și spune că firma executantă nu a respectat contractul de lucrări , realizând pâna 
la acestă dată  in jur de 6% din lucrări. Întreabă consiliul local dacă aceștia doresc 
continuarea proiectului, având în vedere că sunt o mulțime de probleme cu firma care a 
câștigat licitația, iar contractul de finanțare expiră in februarie 2021. 
         Domnul Buzea întreabă dacă nu se poate face ceva pentru a bloca firma în SICAP 
 
        Domnul consilier Bădulescu Cristian întreabă de ce este altceva în proiect pentru că el 
știe că era un teren de fotbal  și de ce a apărut un mic teren de fotbal. 
        Doamna Stere întreabă cine este firma care trebuia să construiască. 
        Domnul Bădulescu spune  că primarul nu a spus nimănui că s-a modificat proiectul. 
        Domnul primar spune că se va licita din nou pentru execuția acestui proiect, dar numai 
cu acordul domnilor consilieri. 
         Domnul Buzea întreabă ce  motivează constructorul de nu a dus la îndeplinire 
contractul, iar domnul Chipeșiu spune că firma este din București și a subcontractat. 
Solicită cuvântul domnul Rătescu care spune că are un teren închiriat  și a solicitat de mai 
multe ori recalcularea impozitului și măsurarea suprafetei închiriate. Domnul primar îi 
răspunde că va verifica  și îi va trimite un răspuns.   
         Doamna Stere spune că a făcut o petiție pentru podul de la biserică  și nu a primit nici 
un răspuns. 



         Domnul Bădulescu spune că vrea să inițieze un proiect de hotărâre pentru înființarea 
unui serviciu de transport și obținerea licenței pentru punerea la dispoziția elevilor a unui 
microbuz. Al doilea proiect, pe care vrea să l inițieze este despre înființarea unui club sportiv 
în subordinea primăriei, iar echipa va fi a primăriei . Spune că domnul Damian este de acord 
să gestioneze echipa și va achiziționa o mașină de tuns gazonul. 
         Domnul primar întreabă dacă sunt de acord domnii consilieri să continuie proiectul  
Amenajarea spații verzi/parc în orașul Slănic  și dorește supunerea la vot  a opiniei de 
continuare. 
         Domnul Meșteru Emil spune că deocamdată nu poate fi vorba de vot întrucât nu există 
un proiect de hotărâre. 
          Domnul Chipeșiu îi solicită domnul Mare Laurențiu, în calitate de fost viceprimar 
informații despre acest proiect. Domnul Mare spune că nu știe pentru că nu s-a ocupat de 
acest proiect. 
         Doamna secretar face o scurtă prezentarea proiectului de care se face vorbire. 
         Domnul primar spune că există o reclamație privind strada Plopilor. Spune că strada are 
o lungime de 57-58 ml , iar domnii consilieri au aprobat betonarea a 156 ml , pe altă 
proprietate, respectiv pe un drum de servitute. Spune că s-a plătit 500 milioane vechi pe un 
drum care nu era al primăriei. 
         Domnul Moldoveanu întreabă cine a făcut lucrarea. 
         Domnul Grigore spune că au aprobat repararea străzilor și nu lungimea acestora. 
         Domnul Chipeșiu spune că au fost duși în eroare, iar domnul Grigore spune că primăria 
are specialiști. 
         Domnul Burnescu , prezent la ședința consiliului local , în calitate de cetățean spune că 
autoritatea locală este obligată să asigure accesul persoanei cu handicap până la intrarea  în 
locuință. 
          Domnul primar spune că primăria este obligată să asigure transportul  și nu betonarea 
drumului privat. 
         Domnul Vasile Viorel , referent la casa de cultură spune că a comandat 2 coroane 
pentru ziua de 1 decembrie. 
         Domnul Grigore întreabă ce se va face cu zonarea  pentru că sunt oameni care plătesc la 
zona D dar au condiții de zona A și invers 
         Domnul primar spune că va face tot ce a promis în campanie, inclusiv zonarea. 
         Domnul Buzea spune că este o problemă destul de grea pentru că trebuie bine justificată 
această zonare, pentru că o stradă nu poate fi încadrată numai într-o singură zonă. 
          
         Domnul primar spune că va face o ședință numai pentru zonare , pentru a lua fiecare 
stradă în parte. 
 
         Domnul Chipeșiu Florinel , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară din 
24 noiembrie  2020. 
          Drept pentru care s-a  încheiat prezentul proces verbal. 

 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Chipeșiu Florinel    Secretar general oraş Slănic, 
                                                                                    Cojocaru Cerasella Isabela  

 

 



 


