
               

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                           
 

PROCES-VERBAL 
 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 25.02.2021 
 
 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. 18 din 
18.02.2021.  
            Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos. 
  
           Domnul Meșteru Emil , președintele de ședință declară deschisă şedinţa de consiliu şi  
face prezenţa consilierilor locali. Se constată că sunt prezenţi  fizic , în sala de ședințe toți cei 
15 consilieri locali. Participă, de drept, domnul primar Costea Daneluș şi doamna Cojocaru 
Cerasella Isabela, secretar general al oraşului Slănic.  
In sală sunt prezenți mai mulți  cetățeni ai orașului.  

            Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi : 
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 28 

ianuarie 2021. 
2. Proiect de hotărâre  nr. 1593/37 din 11.02.2021 privind aprobarea Reţelei şcolare a 

învăţământului preuniversitar de stat la nivelul oraşului Slănic,  pentru anul şcolar 
2021- 2022 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

3. Proiect de hotărâre  nr. 1791/41 din 16.02.2021 privind inițierea  procedurii de  
închiriere  a pajiştilor  aflate în domeniul  privat a oraşului Slănic  
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

4. Proiect de hotărâre  nr. 1796/44 din 16.02.2021 privind aprobarea lucrărilor de 
reparatii  și plombare a unor străzi din orașul Slănic  
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize : toate comisiile 

5. Proiect de hotărâre  nr. 1798/46 din 16.02.2021 privind aprobarea Notei de 
fundamentare a obiectivului de investiții ,,Achiziționare căsuțe artizanele din lemn,,  
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

6. Proiect de hotărâre  nr. 1800/48 din 16.02.2021 privind acordarea titlului de Cetățean 
de onoare al orașului Slănic , domnului Mușat Gheorghe 



- Iniţiatori: consilierii locali Popescu Sorin, Corbu Marian, Stere Mihaiela 
- Avize. Toate comisiile 

7. Proiect de hotărâre  nr. 1804/51 din 16.02.2021 privind acordarea titlului de Cetățean 
de onoare al orașului Slănic , domnului Bolovan Romeo Florin 
-      Iniţiatori: consilierii locali Popescu Sorin, Corbu Marian, Stere Mihaiela 
-      Avize. Toate comisiile 

8. Proiect de hotărâre  nr. 1836/54  din 16.02.2021 privind înregistrarea UAT Oraș 
Slănic , în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor 
-      Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
-      Avize. Toate comisiile 

9. Proiect de hotărâre  nr. 1917/57  din 18.02.2021 privind aprobarea fazelor Notă 
conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-
economice pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare și modernizare  străzi în orașul 
Slănic, județul Prahova ,, 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

10. 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 Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă,   supune la vot proiectul ordinii de zi, 
care este aprobat  în unanimitate.   
           Se supune la vot  Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 
28 ianuarie 2021. Procesul verbal  este aprobat în unanimitate.  
            
   Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 2 lea din ordinea de 
zi:  Proiect de hotărâre  nr. 1593/37 din 11.02.2021 privind aprobarea Reţelei şcolare a 
învăţământului preuniversitar de stat la nivelul oraşului Slănic,  pentru anul şcolar 2021- 
2022, iniţiator domnul primar Daneluș Costea . Domnul primar  citește proiectul inițiat. 
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 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. Se trece la votul în plen. Proiectul de hotărâre  nr. 1593/37 din 11.02.2021 
privind aprobarea Reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat la nivelul oraşului 
Slănic,  pentru anul şcolar 2021- 2022, iniţiator domnul primar Daneluș Costea, este aprobat 
cu 15 voturi pentru. 
Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 3 lea din ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre  nr. 1791/41 din 16.02.2021 privind inițierea  procedurii de  închiriere  a 
pajiştilor  aflate în domeniul  privat a oraşului Slănic , inițiator domnul primar Costea 



Daneluș. 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 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. Se trece la votul în plen. Proiectul de hotărâre  nr. 1791/41 din 
16.02.2021 privind inițierea  procedurii de  închiriere  a pajiştilor  aflate în domeniul  privat a 
oraşului Slănic , inițiator domnul primar Costea Daneluș este aprobat cu 15 voturi pentru. 
Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 4 lea din ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre  nr. 1796/44 din 16.02.2021 privind aprobarea lucrărilor de reparatii  și 
plombare a unor străzi din orașul Slănic , 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. Domnul primar spune că aceste lucrări de plombare vor include și ridicarea 
capacelor de la rețeaua de canalizare, acolo unde va fi cazul. 

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, acordă aviz favorabil cu 5 voturi pentru și solicită aprobarea proiectului 

cu amendamentul de a se adăuga și lucrări de ridicare a capacelor de la rețeaua de 
canalizare , strada Praporgescu  

- Comisia nr.3, aviz favorabil cu 5 voturi pentru 
Nu mai sunt alte discuții. Domnul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre  
nr. 1796/44 din 16.02.2021 privind aprobarea lucrărilor de reparatii  și plombare a unor străzi 
din orașul Slănic, cu amendamentul propus de Comisia nr.2,  care este aprobat cu 15 voturi 
pentru. 

Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 5 lea din ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre  nr. 1798/46 din 16.02.2021 privind aprobarea Notei de fundamentare a 
obiectivului de investiții ,,Achiziționare căsuțe artizanele din lemn,, iniţiator dl. primar. 
Proiectul supus dezbaterii este însoţit de referatul de aprobare al inițiatorului  , de raportul de 
specialitate  ,  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.  Domnul primar spune că  a inițiat acest proiect pentru că dorește 
să schimbe aspectul zonei . Turiștii sunt nemulțumiți de cum arată zona  și de cum sunt 
așezate căsuțele existente.  Spune că domnul viceprimar a constatat , că dacă se 
monitorizează bine activitatea din parcări s-au incasat sume mai mari, astfel,  în lunile 
ianuarie și februarie s-au incasat sume reprezentând 25% din încasările pe tot anul trecut.  
Mai spune că initial  s-a vrut construirea acestor căsușe , dar era necesar obținerea autorizației 
de construire. În prezent, sunt agenți economici care ocupa 18 , 16 mp , deși s-a aprobat 



initial loturi de 6 mp. Prețul plătit pentru aceste căsuțe va fi recuperat prin chiria ce se va 
stabili. 

Domnul Chipeșiu spune că sunt doua probleme de discutat . Prima  este că aceste spații au 
fost făcute la recomandarea primariei  și a consiliului local , care i-a pus să construiască, iar 
acum îi trimite la plimbare. A doua problemă este accesul la aceste construcții . Locul nu este 
amenajar corespunzător.  

Domnul Grigore spune că este nesar să se amenajeze zona, dar ce ser va întâmpla cu cei care 
s-au racordat la energie electrică , pe banii lor , iar acum vor trebui să se mute și cine va plăti 
noua branșare. 

Domnul primar spune că nu știe cum s-a ajuns de s-a ocupat de unii comercianți 18 mp când 
consiliul local le-a pus la dispoziție 9 mp. Spune că aceste căsuțe vor fi branșate la curent 
electric  și vrea să amenajeze zona astfel încât să schimbe aspectul de acum. Nu se va 
schimba locația aprobată de consiliul local . 

Doamna Stere spune că trebuie amenajat și un loc pentru deșeuri menajere . 

Domnul Meșteru spune că se abține pentru că încă nu a fost aprobat bugetul și ar fi vrut să fie 
în sală și cei care au deja contracte de închiriere în zona respectivă , tinând cont că li se va 
modifica contractele de închiriere. 

Domnul Bădulescu spune că 3 dintre ei știau și au zis că vin la ședință.  

Nu mai sunt alte discuții. 

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, acordă aviz favorabil cu 5 voturi pentru  
- Comisia nr.3, aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere 

 

Se trece la votul în plen. Proiectul  de hotărâre  nr. 1798/46 din 16.02.2021 privind aprobarea 
Notei de fundamentare a obiectivului de investiții ,,Achiziționare căsuțe artizanele din lemn,,   
iniţiator dl. Primar,  este adoptat cu 12 voturi pentru și 3 abțineri: domnii Gortoescu Mihăiță, 
Buzea Cristian Petru și Meșteru Emil. 

Domnul Meșteru Emil ,  preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 6 lea din ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre  nr. 1800/48 din 16.02.2021 privind acordarea titlului de Cetățean de 
onoare al orașului Slănic , domnului Mușat Gheorghe, initiatori consilierii locali Popescu 
Sorin, Corbu Marian, Stere Mihaiela. 

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  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 4 voturi pentru și un vot împotrivă: Moldoveanu 
Sorin  

- Comisia nr.2, aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere , domnul Gortoescu 
Mihăiță 

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

Domnul Meșteru spune că regulamentul de acordare a titlului de cetățean de onoare a fost 
aprobat în anul 2009 și că trebuie refăcut. 

Domnul Bădulescu spune că  cetățenilor de onoare ar trebui să li se acorde nu numai scutirea 
de taxe locale ci și scutirea de la plata biletelor de spectacol. 

Nu mai sunt alte discuții și se trece la votul în plen. Proiectul  de hotărâre  nr. 1800/48 din 
16.02.2021 privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al orașului Slănic , domnului 
Mușat Gheorghe, initiatori consilierii locali Popescu Sorin, Corbu Marian, Stere Mihaiela 
este aprobat cu 13 voturi pentru , o abținere ( Gortoescu Mihăiță ) și un vot împotrivă 
(Moldoveanu Sorin) .        

 Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 7 lea din ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre  nr. 1804/51 din 16.02.2021 privind acordarea titlului de Cetățean de 
onoare al orașului Slănic , domnului Bolovan Romeo Florin.  

Proiectul supus dezbaterii este însoţit de referatul de aprobare al inițiatorilor, 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. Secretarii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul favorabil astfel : 

- Comisia nr.1, aviz favorabil cu 3 voturi pentru și un vot împotrivă: Moldoveanu 
Sorin și o abținere : domnul Grigore Constantin Dan   

- Comisia nr.2, aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere , domnul Gortoescu 
Mihăiță 

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

Doamna Stere spune că vrea să îi felicite pe acești domni pentru munca depusă și rezultatele 
obținute. 

Domnul Popescu spune că dorește să le mulțumească acestor cetățeni și să îi asigure de 
susținerea consilierilor locali  și speră că vor mai fi cetățeni ai orașului care vor primi titlul de 
Cetățean de onoare. 

Domnul Grigore întreabă , în care categorie prevăzută în regulamentul de acordare a titlului 
s-a încadrat domnul Bolovan, iar doamna secretar spune că în categoria prevăzură la litera d) 
din regulament. 

Domnul Bădulescu spune că trebuie să îi felicite pe acești cetățeni , care au promovat sportul 
și orașul și că trebuiau făcuți cetățeni de onoare mai demult. 

Nu mai sunt alte discuții și se trece la votul în plen. Proiectul  de hotărâre  nr. 1804/51 din 
16.02.2021 privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al orașului Slănic , domnului 



Bolovan Romeo Florin , initiatori consilierii locali Popescu Sorin, Corbu Marian, Stere 
Mihaiela este aprobat cu 13 voturi pentru , o abținere ( Gortoescu Mihăiță ) și un vot 
împotrivă (Moldoveanu Sorin) .        

Domnul Mușat solicită cuvântul și spune că nu toată lumea cunoaște munca sa și rezultatele 
clubului de atletism , în Mexic , în Japonia, în Anglia. Au fost sportivi premiați de Regina 
Angliei. Sunt peste 270 de titluri de campion obținute de sportivii clubului , iar dumnealui a 
primit titlul de cel mai bun antrenor . Mulțumește tuturor pentru titlul acordat. 

Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 8 lea din ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre  nr. 1836/54  din 16.02.2021 privind înregistrarea UAT Oraș Slănic , în 
Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor, inițiator domnul primar.  

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. Secretarii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul favorabil astfel 

- 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. Se trece la votul în plen. Proiectul  de hotărâre  nr. 1836/54  din 16.02.2021 
privind înregistrarea UAT Oraș Slănic , în Sistemul Național Electronic de Plată Online a 
taxelor și impozitelor, inițiator domnul primar, este adoptat cu 15 voturi pentru. 

 Preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 9 lea din ordinea de zi: Proiect de hotărâre  nr. 
1917/57  din 18.02.2021 privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în 
vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,, 
Reabilitare și modernizare  străzi în orașul Slănic, județul Prahova ,, inițiator domnul primar 
Costea Daneluș.   Proiectul supus dezbaterii este însoţit de referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al serviciului urbanism  ,  a primit aviz de legalitate  de la 
secretarul general al oraşului Slănic  și avize favorabile de la toate cele trei comisii de 
specialitate.   

Domnul primar spune că toate străzile care necesită reabilitare sunt cuprinse în această 
investiție. Spune că nu știe dacă vor fi destui bani în buget , pentru toate străzile , dar trebuie 
să întocmim Studiul de fezabilitate pentru toate.  

Domnul Popescu întreabă dacă a fost cuprinsă și strada Zorilor. Domnul viceprimar spune că 
a formulat un amendament și a adăugat și strada Zorilor. 

Secretarii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul favorabil. 

- Comisia nr.1, aviz favorabil cu 5 voturi ,,pentru,, cu amendamentul de a adăuga în 
listă și străzile : Minerului, Zorilor, Splaiul Prajani- drum vicinal , Strada 
Brâncoveanu- la stadion  și drumuri vicinale , strada Mușcelului- rest de executat 

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



Nu mai sunt discuții și se trece la votul proiectului de hotarăre cu amendamentul propus de 
comisia nr.2. Proiectul de hotărâre  nr. 1917/57  din 18.02.2021 privind aprobarea fazelor 
Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-
economice pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare și modernizare  străzi în orașul Slănic, 
județul Prahova ,, inițiator domnul primar Costea Daneluș, cu amendamentul propus este 
aprobat cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 10:  Diverse. Întrebări. Interpelări 
Solicită cuvântul domnul Vlăsceanu Bogdan , aflat în sală și spune că strada Victoria s-a rupt 
în 2 locuri și trebuie construit un zid de protecție. 
Domnul primar spune că se va interveni. 
Domnul Trandafir , cetățean al orașului spune că pe bulevardul Muncii trebuie refăcută 
subtraversarea de la SC Hidro. 
Domnul primar spune că a făcut adrese la SC Hidro. 
Domnul Chipeșiu spune că SC Hidro trebuie să aibă autorizație  și avize , iar după lucrări 
trebuie să refacă asfaltul. 
Domnul Popescu spune că s-au aprobat normele pentru transportul și depozitarea deșeurilor și 
că se pot confisca mașinile și utilajele cu care se transportă gunoiul , în locuri nepermise, iar 
amenzile sunt mari. 
Domnul primar spune că după aprobarea bugetului se vor monta camere  și se va încheia cu 
depozitarea deșeurilor ilegal. 
Domnul Popescu spune că se va ocupa personal pentru a urmări pe cei care depozitează ilegal 
deșeuri în oraș. 
Doamna Stere spune că nu mai este voie să se ardă frunzele  și resturile vegetale în aer liber. 
Ce vor face oamenii cu aceste resturi. 
Domnul primar spune că s-ar putea cumpăra un  tocător , dar depinde de câți bani vor fi 
necesari. 
Domnul Popescu spune că  ar fi foarte greu pentru cetățeni să vină cu aceste deșeuri la un 
tocător și că aceste deșeuri trebuiesc transformate în compost . 
Nu mai sunt alte discuții.  

Domnul Meșteru Emil , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară din 25 
februarie   2021. 
         Drept pentru care s-a  încheiat prezentul proces verbal. 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Mesteru Emil    Secretar general oraş Slănic, 
                                                                                    Cojocaru Cerasella Isabela  

 


