
               

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                           
 

PROCES-VERBAL 
 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 22.12.2020 
 

 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. 178 din 
16.12.2020.  
            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  fizic , în sala de 
ședințe 14 consilieri locali. Domnul consilier Buzea Cristian Petru a solicitat  participarea la 
ședință online, prin mijloace electronice, pe platforma WhatsApp .  Participă, de drept, 
domnul primar Costea Daneluș şi doamna Cojocaru Cerasella Isabela, secretar general al 
oraşului Slănic.  

            Domnul Chipeșiu Florinel, preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi : 
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 24 

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

din data de 11 decembrie 2020. 
3. Proiect de hotărâre  nr. 12116/163 din 08.12.2020 privind aprobarea cuantumului și a 

numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din 
Orașul Slănic, în anul școlar 2020-2021.  
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

4. Proiect de hotărâre  nr. 12418/172 din 14.12.2020 privind aprobarea contului de 
execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la  30 septembrie 2020 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

5. Proiect de hotărâre  nr. 12508/175 din 16.12.2020 privind  modificarea  stațiilor 
publice pentru serviciile regulate de transport județean și interjudețean din orașul 
Slănic  .  
- Iniţiator: dl. Consilier local Popescu Sorin  
- Avize : toate comisiile 

6. Proiect de hotărâre  nr.  12513/178 din 16.12.2020 privind validarea rectificării 
bugetului local al orașului Slănic  . 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 



- Avize: toate comisiile 
7. Proiect de hotărâre  nr. 12516/181 din 16.12.2020 privind închirierea prin licitaţie 

publică a  unui teren,  în suprafaţă de 258 mp, situat în strada Justiției . 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize. Toate comisiile 

8. Proiect de hotărâre  nr. 12533/184 din 16.12.2020 privind scăderea din evidența 
creanțelor  fiscale a  obligaţiilor fiscale de natura amenzilor contravenționale 
prescrise, pentru debitorii persoane fizice  
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize. Toate comisiile 

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  Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 
24 noiembrie 2020. Procesul verbal  este aprobat în unanimitate.  Se supune la vot Procesul 
verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local din data de 11 decembrie 2020. 
Procesul verbal  este aprobat  cu 13 voturi pentru. Se abțin , pentru că nu au participat la 
ședința din 11.12.2020 domnii consilieri Meșteru Emil și Mare Lautențiu Cornel .  
          Domnul Chipeșiu Florinel, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 3 lea din 
ordinea de zi: Proiect de hotărâre  nr. 12116/163 din 08.12.2020 privind aprobarea 
cuantumului și a numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat 
din Orașul Slănic, în anul școlar 2020-2021, iniţiator domnul primar Daneluș Costea. 
      
Proiectul supus dezbaterii este însoţit de referatul de aprobare al inițiatorului, respective 
domnul primar ,  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 .     

- Comisia nr.1, aviz favorabil cu 5 voturi pentru 
- Comisia nr.2, aviz favorabil cu 5 voturi pentru 
- Comisia nr.3, aviz favorabil cu 5 voturi pentru 

Nu sunt discuții. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul  de  hotărâre nr. 
12116/163 din 08.12.2020 privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor acordate 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Slănic, în anul școlar 2020-2021, 
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. 12418/172 din 14.12.2020 privind aprobarea contului 
de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la  30 septembrie 2020, iniţiator 
domnul primar . Proiectul supus dezbaterii este însoţit de referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al Serviciului financiar contabil  ,  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. 12418/172 din 
14.12.2020 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, 
încheiat la  30 septembrie 2020,  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. 12508/175 din 16.12.2020 privind  modificarea  stațiilor 
publice pentru serviciile regulate de transport județean și interjudețean din orașul Slănic  
iniţiator dl. Consilier local Popescu Sorin. Proiectul supus dezbaterii este însoţit de referatul 
de aprobare al domnului Popescu Sorin  , de raportul de specialitate al Serviciului urbanism și 
amenajarea teritoriului ,  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 . Nu sunt  discuții . Se trece la votul în plen. Proiectul de hotărâre  nr. 12508/175 
din 16.12.2020 privind  modificarea  stațiilor publice pentru serviciile regulate de transport 
județean și interjudețean din orașul Slănic  , iniţiator dl. Consilier local Popescu Sorin  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.  12513/178 din 16.12.2020 privind validarea rectificării 
bugetului local al orașului Slănic  , iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 

Proiectul supus dezbaterii este însoţit de referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al serviciului financiar contabil ,  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 

- Comisia nr.1, aviz favorabil cu 5 voturi pentru 
- Comisia nr.2, aviz favorabil cu 5 voturi pentru 
- Comisia nr.3, aviz favorabil cu 5 voturi pentru 

          Domnul Chipeșiu întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul .   Nu sunt discuții.        

         Domnul Chipeșiu  supune la vot proiectul  de hotărâre  nr.  12513/178 din 16.12.2020 
privind validarea rectificării bugetului local al orașului Slănic  , iniţiator: dl. Primar Daneluș 
Costea , care este aprobat cu 15 voturi pentru. 

        Domnul Chipeșiu Florinel, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 7 lea din 
ordinea de zi: Proiect de hotărâre  nr. 12516/181 din 16.12.2020 privind închirierea prin 
licitaţie publică a  unui teren,  în suprafaţă de 258 mp, situat în strada Justiției, iniţiator: dl. 
Primar Daneluș Costea. Proiectul supus dezbaterii este însoţit de referatul de aprobare al 
inițiatorului, 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 Chipeșiu întrebă dacă sunt discuții cu privire 
la acest proiect. 



Doamna Mușat întreabă unde se află terenul care se propune spre închiriere. 

Domnul primar răspunde că acest teren se află în spatele dispensarului - stomatologie. 

Secretarii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul favorabil. 

- Comisia nr.1, aviz favorabil cu 5 voturi pentru 
- Comisia nr.2, aviz favorabil cu 5 voturi pentru 
- Comisia nr.3, aviz favorabil cu 5 voturi pentru 

Se trece la votul în plen. Proiectul de hotărâre  nr. 12516/181 din 16.12.2020 privind 
închirierea prin licitaţie publică a  unui teren,  în suprafaţă de 258 mp, situat în strada Justiției 
este adoptat cu 15 voturi pentru. 

          Domnul Chipeșiu Florinel , preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 8 lea din 
ordinea de zi: Proiect de hotărâre  nr. 12533/184 din 16.12.2020 privind scăderea din 
evidența creanțelor  fiscale a  obligaţiilor fiscale de natura amenzilor contravenționale 
prescrise, pentru debitorii persoane fizice, inițiator domnul primar Costea Daneluș.   Proiectul 
supus dezbaterii este însoţit de referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
serviciului financiar contabil ,  a primit aviz de legalitate  de la secretarul general al oraşului 
Slănic  și avize nefavorabile de la toate cele trei comisii de specialitate.     Domnul Chipeșiu 
întreabă dacă sunt discuții cu privire la acest proiect. Pentru că nu sunt discuții, se trece la 
votul în plen. 

           Domnul Chipeșiu întreabă cine este ,, pentru,, ? Nu se înregistrează nici un vot. 
Intreabă cine este ,, împotrivă,, ? Sunt 12 voturi împotrivă. ,, Abțineri,, ? Se abțin domnii 
Mare Laurențiu, Meșteru Emil și doamna Mușat Maria. 

         Domnul primar spune că nu a dorit  să intervină la discuții , dar va veni cu un proiect 
după ce va fi totul controlat,  în luna martie sau aprilie și va veni cu argumente. 

Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: Diverse. Întrebări. Interpelări 

           Domnul primar ia cuvăntul și spune ca există o adresa din partea d-lui Popescu,  prin 
care se solicită să se renunțe la parcarea de resedință  și localnicii să nu mai plătească , iar 
taxa de parcare publică să se majoreze la 10 lei/ zi pentru autoturisme  și 50 lei/zi  pentru 
autocare.  

            Domnul Popescu spune că  aceste parcări de reședință nu sunt suficiente pentru toți 
cei care au nevoie de ele și cei care au contracte de închiriere pe aceste parcări,  le ocupă cu 
diverse obiecte pentru a și le ține libere, iar de multe ori sunt blocate ambulanțele sau alte 
mașini de intervenție sau de marfă. Spune că exista tot felul de discuții între cei care 
închiriază și cei care ar dori să foloseasca locul de parcare și că pentru a înlocui această sursă 
de finanțare, va propune majorarea cu 20 % a tichetelor de parcare. Spune că a discutat cu cei 
implicați și mulți dintre ei sunt de părere să rămână parcări fără plată. Sunt și persoane care 
doresc să și pastreze locurile de parcare și să aibă mașinile la scară. 

         Doamna Puiu Ana Adriana , solicită cuvântul în calitate de cetățean al orașului și spune 
că nu este de acord cu desființarea parcărilor de reședință,  pentru că în toate orașele există 



parcări de reședință . Spune că sunt persoane care ocupă locurile de parcare și nu plătesc și  ei 
sunt cei care blochează mașinile de intervenție. In perioada când orașul este aglomerat , nu ar 
mai avea unde să parcheze mașina din cauza turiștilor, iar sumele încasate pentru aceste 
parcări nu sunt deloc mici, pentru că se plătește 120 lei/an. Spune că domnii consilieri ar 
trebui să găsească o cale pentru a nu se mai produce asemenea evenimente . 

          Domnul Moldoveanu spune că dumnealui este de acord cu domnul Popescu și că aceste 
parcări de reședință ar trebui desființate,  pentru că,  i s-a întâmplat,  ca un cetățean să îi 
blocheze mașina și a trebuit să aștepte 2 ore pentru a fi eliberată. 

          Domnul Popescu spune că și mașina de intervenție de la electrica a fost blocată mai 
multe ore , tot de cetățenii care au închiriat aceste locuri de parcare de reședință. 

          Domnul primar spune că va fi promovat un proiect de hotărâre în acest sens, iar 
consiliul local  va vota , după cum consideră. 

           Domnul primar  prezintă consiliului local solicitarea de  acordare a unui sprijin 
financiar a Bisericii adventiste de ziua a șaptea -,, Conferința Muntenia,, pentru reparații la 
clădirea în care funcționează biserica și spune că aceasta va fi analizată la întocmirea 
bugetului pentru anul 2021,  pentru  ca sunt și alte solicitări ale bisericilor și nu va face 
deosebiri privind cultul  în acordarea fianțărilor, dar problema  va fi discutată în amănunt la 
repartizarea bugetului. 

           Domnul Meșteru Emil spune că banii pentru finanțarea lăcașurilor de cult se dau în 
completare cu respectarea legislației în vigoare. 

         Domnul Chipeșiu Florinel , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară din 
22 decembrie  2020. 
          Drept pentru care s-a  încheiat prezentul proces verbal. 

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

 

 

 


