
PROCES-VERBAL

al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 29.07.2020

Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa ordinară, a Consiliului Local al oraşului Slănic,
în sala de ședință , din strada Alexandru Odobescu , nr.2.

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului oraşului Slănic nr. 81 din 22.07.2020.
Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos.
Domnul Rotaru Ioan , preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa de consiliu şi face

prezenţa consilierilor locali. Se constată că sunt prezenţi toti cei 15 consilieri . Participă, de
drept, domnul primar Moraru Remus şi doamna Cojocaru Cerasella Isabela, secretar general al
oraşului Slănic.

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

iunie 2020.

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local
din data de 08 iulie 2020.

3. Proiect de hotărâre nr. 6978/104 din 22.07.2020 privind avizarea „Regulamentului de
organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul
Prahova – revizuit 2019” și acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local
al orașului Slănic
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru

- Avize: toate comisiile

4. Proiect de hotărâre nr. 6892/107 din 22.07.2020 privind aprobarea contului de
execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la  30 iunie 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru

- Avize: toate comisiile

5. Proiect de hotărâre nr. 7004/110 din 22.07.2020 privind rectificarea bugetului local al
orașului Slănic  pentru anul 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru

PROCES-VERBAL

al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 29.07.2020

Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa ordinară, a Consiliului Local al oraşului Slănic,
în sala de ședință , din strada Alexandru Odobescu , nr.2.

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului oraşului Slănic nr. 81 din 22.07.2020.
Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos.
Domnul Rotaru Ioan , preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa de consiliu şi face

prezenţa consilierilor locali. Se constată că sunt prezenţi toti cei 15 consilieri . Participă, de
drept, domnul primar Moraru Remus şi doamna Cojocaru Cerasella Isabela, secretar general al
oraşului Slănic.

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

iunie 2020.

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local
din data de 08 iulie 2020.

3. Proiect de hotărâre nr. 6978/104 din 22.07.2020 privind avizarea „Regulamentului de
organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul
Prahova – revizuit 2019” și acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local
al orașului Slănic
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru

- Avize: toate comisiile

4. Proiect de hotărâre nr. 6892/107 din 22.07.2020 privind aprobarea contului de
execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la  30 iunie 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru

- Avize: toate comisiile

5. Proiect de hotărâre nr. 7004/110 din 22.07.2020 privind rectificarea bugetului local al
orașului Slănic  pentru anul 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru

PROCES-VERBAL

al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 29.07.2020

Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa ordinară, a Consiliului Local al oraşului Slănic,
în sala de ședință , din strada Alexandru Odobescu , nr.2.

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului oraşului Slănic nr. 81 din 22.07.2020.
Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos.
Domnul Rotaru Ioan , preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa de consiliu şi face

prezenţa consilierilor locali. Se constată că sunt prezenţi toti cei 15 consilieri . Participă, de
drept, domnul primar Moraru Remus şi doamna Cojocaru Cerasella Isabela, secretar general al
oraşului Slănic.

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

iunie 2020.

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local
din data de 08 iulie 2020.

3. Proiect de hotărâre nr. 6978/104 din 22.07.2020 privind avizarea „Regulamentului de
organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul
Prahova – revizuit 2019” și acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local
al orașului Slănic
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru

- Avize: toate comisiile

4. Proiect de hotărâre nr. 6892/107 din 22.07.2020 privind aprobarea contului de
execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la  30 iunie 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru

- Avize: toate comisiile

5. Proiect de hotărâre nr. 7004/110 din 22.07.2020 privind rectificarea bugetului local al
orașului Slănic  pentru anul 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru



- Avize: toate comisiile

6. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav în perioada  ianuarie-iunie 2020

7. 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 Rotaru Ioan , 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 30 iunie 2020. Nu sunt discuții .Procesul
verbal este aprobat cu 15 voturi .
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare, de îndată, din 08.07.2020. Procesul
verbal  este aprobat cu 9 voturi . Se abțin, domnii consilieri : Baicu Aur Mihail, Alionte
Gheorghe Georgel, Stere Mihaiela , Bădulescu Cristian Dănuț, Chipeșiu Florinel și Lazăr
Coman Ilie , care nu au participat la ședința din 08.07.2020.

Domnul Rotaru Ioan , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 3 lea din ordinea de
zi: Proiect de hotărâre nr. 6978/104 din 22.07.2020 privind avizarea „Regulamentului de
organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova –
revizuit 2019” și acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local al 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 a fost transmis celor 3 comisii de specialitate . Poate fi
supus dezbaterii şi aprobării consiliului local. Secretarii comisiilor de specialitate  prezintă avizul
comisiilor de specialitate ale consiliului local  . Avizele comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Doamna Stere spune că în conformitate cu art. 87 din Regulament , gunoiul se colectează
selectiv.  Ridică aceeași problemă pe care a mai menționată și în alte ședinte, platformele de
gunoi selectiv. Intreabă cine a dus container de gunoi la biserică și cine plătește, întrucât nu sunt
contracte de salubritate incheiate. Domnul primar spune că platformele au fost predate firmei
Rosal. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de
inițiator. Proiectul de hotărâre nr. 6978/104 din 22.07.2020 privind avizarea „Regulamentului de
organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova –
revizuit 2019” și acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local al orașului Slănic,
iniţiator domnul primar Remus Moraru, este aprobat cu 15 voturi ,, pentru,,. Votul s-a exprimat
prin ridicarea mâinii.
Domnul Rotaru Ioan , preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 4 lea din ordinea de zi:
Proiect de hotărâre nr. 6892/107 din 22.07.2020 privind aprobarea contului de execuţie al
bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la  30 iunie 2020, 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 comisiile de
specialitate, la care a fost repartizat. Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului local.
Secretarii comisiilor de specialitate prezintă avizul comisiilor de specialitate ale consiliului
local. Avizele sunt favorabile . Domnul președinte de ședință , Rotaru Ioan , întreabă dacă sunt
discuții referitoare la proiectul prezentat. Nu sunt discuții. Domnul președinte de ședință supune
la vot Proiect de hotărâre nr. 6892/107 din 22.07.2020 privind aprobarea contului de execuţie al



bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la  30 iunie 2020, iniţiator dl. primar Remus Moraru,
care este aprobat cu 15 voturi ,, pentru,, . Nu sunt abțineri sau voturi împotrivă. Votul s-a
exprimat prin ridicarea mâinii.

Domnul Roatru Ioan , preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 5 lea din ordinea de zi:
Proiect de hotărâre nr. 7004/110 din 22.07.2020 privind rectificarea bugetului local al orașului
Slănic  pentru anul 2020, 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 a fost transmis la toate comisiile de specialitate ale
consiliului local. Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului local. Secretarii comisiilor de
specialitate îşi prezintă avizul . Comisia nr.1 acordă aviz favorabil ,  comisia nr. 2 acordă aviz
favorabil , cu amendamentul să se aloce bani la rectificare  echipei de fotbal , comisia nr. 3
acordă  aviz favorabil. Domnul primar spune că se rectifica doar lista de investiții, iar la
următoarea rectificare vor putea fi alocate fonduri . Doamna Stere spune că pentru școlile din
Groșani și Prajani nu s-au alocat bani. Domnul primar spune că scolile aparțin de liceu, dar din
păcate nu mai sunt copii. Scoala din Prajani nu mai are copii. Se încearcă depunerea unui proiect
de fonduri europene care să asigure reabilitarea clădirii liceului și a sălii de sport.Doamna Stere
spune, că așa cum se pune problema cu distanțarea, acele școli ar trebui să funcționeze. Doamna
Cristea spune că nu ar avea cum să funcționeze , întrucât profesori nu pot pleca intre școli.
Domnul primar spune că aceste clădiri sunt în conservare și nu vor fi lăsate să se deterioreze. Nu
mai sunt discuții. Se trece la votul în plen. Votul se exprimă prin ridicarea mâinii . Proiectul  de
hotărâre nr. 7004/110 din 22.07.2020 privind rectificarea bugetului local al orașului Slănic
pentru anul 2020, iniţiator dl. Primar Remus Moraru este aprobat cu 15 voturi pentru .

Domnul Roatru Ioan , preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 6 lea din ordinea de zi :
Prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav
în perioada  ianuarie-iunie 2020.
Raportul este citit de domnul primar și spune că nu au fost probleme în activitatea asistenților
personali, neînregistrîndu-se abateri și nu au fost înregistrate sesizări.
Domnul primar dă citire solicitării doamnei Ionescu Diana Mihaela  de acordare a unei locuințe
sociale. Spune că situația doamnei este gravă și trebuie găsită o soluție. Doamna Cristea spune că
dumneaiei a încercat să o ajute și că familia locuiește în două camere, care aparțin doamnei
Ionescu Ioana Zoica.Spune că dacă se găsește o locuința cu chirie , poate fi ajutată cu plata
chiriei, dar încă nu s-a găsit o locuință.Spune că doamna Diana are grijă de copii, dar situația o
depășește, cinci copii fiind minori. Domnul primar spune că asistența socială din primărie a mers
de mai multe ori la domiciliul familiei și trebuie găsită o soluție. Din păcate primăria nu are
locuințe sociale. Apartamentele care aparțin primăriei sunt închiriate de mulți ani  și ele nu sunt
încadrate ca locuințe sociale.
Doamna Cristea spune că deși sunt case de închiriat în oraș , nimeni nu vrea să le închirieze
familiei, când afla că are 6 copii. Spune că poate are primăria un teren pe care se poate construi o
locuință familiei respective.
Domnul primar spune că a fost depusă pentru consiliul local o adresă din partea liceului prin care
se solicită achiziționarea unei platforme on-line , necesară elevilor pentru a urma cursurile de
acasă în anul școlar următor. Ca răspuns la această solicitare domnul primar spune că in
conformitate cu art. 70 din legea educației , ministerul educației asigură elevilor și profesorilor
infrastructura necesară desfășurării activității de e-learning.



Doamna Cristea spune că aparatura din laboratorul  de informatică este depășită și că a mai făcut
o solicitare de finanțare din bugetul local.

Domnul primar spune că în funcție de ce se va reglementa la nivel național , se va ține cont de
solicitarea de finanțare. Mai spune că in orașul Slănic sunt câteva cazuri de îmbolnăviri de covid
19, toate în evidența DSP Prahova și că trebuie să respectăm măsurile stabilite prin legislație.

Domnul Bădulescu spune că poliția locală trebuie să ia măsuri urgente , pentru că la stadion s-au
vandalizat gardurile, s-au spart geamuri la clădire. Sunt în fiecare seară 10-15 copii care
provoacă daune.

Domnul primar spune că vor fi montate camere cât mai curând.

Domnul Chipeșiu spune că a făcut o solicitare acum 2 luni și întreabă dacă se vor lua măsuri în
vederea reparării străzii Primăverii, întrucât s-a rupt asfaltul datorită alunecării de teren din zonă,
iar conducta de apă este spartă. Solicită să se ia măsuri pentru montarea unor limitatoare de
viteză , pe străzile din Groșani , pe care nu se respectă viteza legală.Spune că ar trebui montate
limitatoare la toate trecerile de pietoni din oraș.

Domnul primar spune că aceste limitatoare de viteză  se pot pune cu acordul poliției.

Doamna Stere  spune că pe strada unde are dumneaei teren s-a furat podul din traverse și oamenii
nu mai au acces la terenuri.

Domnul primar spune că a aflat unde sunt traversele și podul va fi refăcut.

Domnul Rotaru Ioan , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară din 29
iulie 2020.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Rotaru Ioan Secretar general oraş Slănic,

Cojocaru Cerasella Isabela


