
               

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                           
 

PROCES-VERBAL 
 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 25.03.2021 
 
 Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa ordinară, a Consiliului Local al oraşului 
Slănic, care s-a desfășurat în sala de ședințe a insituției , din strada  Alexandru Odobescu  
nr.2. 
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului oraşului Slănic nr. 38 din 
18.03.2021.  
            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.  
La ședință  sunt prezenți doi  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 25 

februarie  2021. 
2. Proiect de hotărâre  nr. 2933/66 din 17.03.2021 privind desemnarea a doi consilieri 

locali în calitate de membrii în cadrul comisiei de evaluare  a performanțelor 
profesionale individuale ale Secretarului General  al UAT Oraș Slănic. 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

3. Proiect de hotărâre  nr. 2936/69 din 17.03.2021 privind închirierea prin licitaţie 
publică a  unui imobil  situat în strada Baia Verde, nr. 2 , proprietate publică a 
oraşului Slănic. 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

4. Proiect de hotărâre  nr. 2938/71 din 17.03.2021 privind scăderea din evidența 
creanțelor  fiscale a  obligaţiilor  de natură chirie, taxa teren, majorari  și accesorii, 
pentru debitorul Anghelache Victor , decedat în anul 2016. 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize : toate comisiile 

5. Proiect de hotărâre  nr. 2940/73 din 17.03.2021 privind aprobarea  desfășurării 
campaniei de sterilizare a câinilor și pisicilor de rasă comună de pe raza orașului 



Slănic  și aprobarea încheierii protocolului de colaborare dintre UAT oraș Slănic și 
Asociația Animal Society. 
-  Iniţiatori: dl.consilier local Popescu Sorin 
- Avize. Toate comisiile 

6. Proiect de hotărâre  nr. 2986/75  din 17.03.2021 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. 2989/78  din 17.03.2021 privind modificarea și completarea 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Slănic , înscrise în 
anexa 13 , aprobată prin HGR nr.1359/2001.   
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

8. 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 
25februarie 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. 2933/66 din 17.03.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali 
în calitate de membrii în cadrul comisiei de evaluare  a performanțelor profesionale 
individuale ale Secretarului General  al UAT Oraș Slănic, iniţiator domnul primar Daneluș 
Costea . Domnul primar  citește proiectul inițiat și spune că în conformitate cu prevederile 
Codului Administrativ , din comisia de evaluare fac  parte și 2 consilieri, care ar trebui să 
aibă  studii superioare și chiar să fi condus structuri de personal. Solicită propuneri din partea 
domnilor consilieri. Doamna Mușat se înscrie la cuvânt și face două propuneri : domnii 
Chipeșiu Florinel și Buzea  Cristian Petru. Nu se mai fac alte propuneri .    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 . Toate avizele sunt favorabile.Poate fi supus dezbaterii şi aprobării 
consiliului local cu cele două propuneri formulate. Se trece la votul în plen. Proiectul de 
hotărâre  nr. hotărâre  nr. 2933/66 din 17.03.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali în 
calitate de membrii în cadrul comisiei de evaluare  a performanțelor profesionale individuale 
ale Secretarului General  al UAT Oraș Slănic, iniţiator domnul primar Daneluș, 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. 2936/69 din 17.03.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a  
unui imobil  situat în strada Baia Verde, nr. 2 , proprietate publică 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. 2936/69 din 
17.03.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a  unui imobil  situat în strada Baia 
Verde, nr. 2 , proprietate publică 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. 2938/71 din 17.03.2021 privind scăderea din evidența 
creanțelor  fiscale a  obligaţiilor  de natură chirie, taxa teren, majorari  și accesorii, pentru 
debitorul Anghelache Victor , decedat în anul 2016, 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 sume pentru care se solicită scăderea sunt 
rezultate dintr-un contract de închiriere a izlazului Vulpea. O parte din chirie a fost recuperată 
până la decesul domnul Anghelache , prin intermediul instanței de judecată. Dar după decesul 
acestuia nu au rămas bunuri care să poată fi executate. 

Domnul Buzea spune că în conformitate cu codul civil , rudele până la gradul 4, pot veni la 
moștenire și că nu crede că nu are moștenitori. Contractul de închiriere reprezintă o creanță și 
primăria ar trebui să se întoarcă împotriva moștenitorilor, pentru că dreptul unui moștenitor 
nu dispare niciodată. 

Domnul primar spune că s-a încercat să se găsească moștenitorii, dar moștenirea nu este 
dezbătută nici de la bunicii debitorului decedat. 

Doamna Puiu spune că,  având în vedere că nici un moștenitor nu a acceptat moștenirea, 
creanța debitorului decedat nu poate fi pusă în sarcina nici unui moștenitor. 

Doamna Stere spune că de acum înainte ar trebui verificați toți chiriași și chiriile care nu sunt 
achitate la timp, precum și cei cu impozite. Nu putem lăsa să se mai întâmple asemenea 
cazuri. Întreabă dacă cei care au terenuri închiriate la salină sunt cu chiriile la zi. Domnul 
primar spune că la ședința următoare va prezenta o situație a acestora. Spune că s-au făcut 
executări silite, au fost chemați în instanță peste 30 de contribuabili și în ședința următoare va 
prezenta și această situație a executărilor silite, făcute de la începutul anului. 

Nu mai sunt discuții și secretarii comisiilor de specialitate  prezintă avizul comisiilor de 
specialitate ale consiliului local  . Toate avizele sunt favorabile .  

- Comisia nr.1, aviz favorabil  
- Comisia nr.2, acordă aviz favorabil  
- Comisia nr.3, aviz favorabil  

Domnul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre  nr. 2938/71 din 17.03.2021 
privind scăderea din evidența creanțelor  fiscale a  obligaţiilor  de natură chirie, taxa teren, 



majorari  și accesorii, pentru debitorul Anghelache Victor , decedat în anul 2016, iniţiator 
domnul primar,  care este aprobat cu 14 voturi pentru și o abținere, domnul Buzea Cristian 
Petru. 

         Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 5 lea din ordinea 
de zi: Proiect de hotărâre  nr. 2940/73 din 17.03.2021 privind aprobarea  desfășurării 
campaniei de sterilizare a câinilor și pisicilor de rasă comună de pe raza orașului Slănic  și 
aprobarea încheierii protocolului de colaborare dintre UAT oraș Slănic și Asociația Animal 
Society, iniţiator dl Popescu Sorin. 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. Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului local.  
Domnul Meșteru îl invită pe domnul Popescu să prezinte proiectul . Domnul Popescu spune 
că a discutat cu Asociația Animal Society , cu care va încheia un protocol de colaborare 
pentru sterilizarea câinilor și pisicilor din orașul Slănic. Perioada va fi de 2 săptămâni, 
sterilizarea  va fi gratuită,  iar primaria va trebui să asigure atât spatiul pentru efectuarea 
operațiilor de sterilizare , cât și cazarea , masa, combustibil  și materialele necesare pentru 
echipa de medici veterinari. Echipa va merge pe teren,  dar va trebui ajutată de politia locală. 
Spune că dacă aceste campanii de sterilizare vor fi făcute , se va stopa fenomenul de 
abandonare a câinilor pe domeniul public. 

         Domnul Chipeșiu spune că ar trebui să se știe de la început ce cheltuială presupune 
pentru primărie această acțiune. Câți oameni vin,  cu ce mașini și cât costă. Domnul Popescu 
spune că în principiu vor veni 5-6 doctori și personal auxiliar. Locația pentru această 
operațiune va fi găsită împreună cu domnul viceprimar , pentru că este nevoie de o camera cu 
apa , canalizare și energie electrică. 

           Domnul Buzea îl întreabă pe domnul Popescu dacă consideră că acest proiect de 
sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân își va atinge scopul în orașul Slănic și câți câini vor fi 
sterilizați. 

           Domnul Popescu spune că echipa poate să să sterilizeze și 500-600 de câini în 
campania de 2 săptămâni. Proprietarii sunt obligați prin lege să își sterilizeze câinii și 
proiectul va fi bine primit de cetățeni.  

          Domnul Buzea spune că acești câini sterilizați vor trebui cipați, iar dacă vor fi găsiți pe 
domeniul public cine va plăti amenda,  proprietarul? Cine ține evidența tuturor animalelor 
sterilizate? 

           Domnul Popescu spune că asociația va întocmi o situație pe care o va prezenta 
primăriei. 

            Domnul Buzea spune că nu crede că cetățenii orașului vor fi foarte receptivi la această 
campanie de sterilizare. 

           Domnul viceprimar spune că a fost vorba de 2-3 zile  , nu 2 săptămâni pentru a asigura 
cazarea și masa echipei. 



             Domnul Chipeșiu spune că având în vedere că sunt multe lucruri neclare în derularea 
acestei operațiuni de sterilizare , propune amânarea acestui proiect de hotărâre pentru o 
dezbatere ulterioară, când vor fi prezentate mai multe date. 

             Domnul Popescu spune că acest proiect este în interesul autorităților locale . Spune 
că intre anii 2016- 2020 au fost încheiate contracte pentru ridicarea câinilor fără stapân , care 
au costat bani , dar aceste contracte au fost ilegale. 

           Domnul Meșteru întreabă cine a declarant contractele ilegale, iar domnul Popescu 
spune că au fost declarate ilegale de către curtea de conturi. Domnul Meșteru spune că nu 
curtea de conturi declară un contract ilegal și că domnul Popescu ar trebui să se abțină în a 
formula astfel de afirmații.  

            Domnul Grigore spune că acest proiect este un lucru bun pentru cetățeni. 

            Domnul Popescu spune că acest proiect vine în sprijinul oamenilor ca o acțiune 
socială , să îi ajute să îți sterilizeze animalele  și să stopeze fenomenul de abandon al acestora 
pe domeniul public.Sunt mulți cetățeni care nu își permit să sterilizeze o pisică cu 150-200 
lei. Spune că a adus domnului Neagu, medicul veterinar din oraș, o sponsorizare și a sterilizat 
20 de câini, iar mâine va primi o altă sponsorizare tot pentru o sterilizare a 15 pisici. 

           Domnul Chipeșiu spune că domnul Popescu a promovat un proiect , dar nu știe unde 
va fi spațiul în care se va face sterilizarea, cât costă . Spune că proiectul ar trebui să prevadă, 
care este spațiul pus la dispoziție, câți medici vor veni, un inventar al animalelor ce vor fi 
sterilizate .  

           Domnul primar spune că a făcut un calcul cu  cazarea, masa și combustibilul asigurat 
echipei de medici, iar suma rezultată a fost de aproximativ 25000 lei . Spune că nu este o 
suma mare, dar ar trebui să se cunoască câteva lucruri: unde va fi spațiul pus la dispoziție 
pentru sterilizare, unde vor fi cazați medicii și câte animale vor fi sterilizate. Spune că susține 
acest proiect  și trebuie găsite soluții pentru a reduce numărul animalelor abandonate pe 
domeniul public . Propune ca acest proiect să fie amânat pentru ședința următoare și spune că 
se va implica pentru a găsi spațiul necesar pentru operațiile de sterilizare și pentru cazarea 
medicilor.   

          Domnul Meșteru, președintele de ședință spune că trebuie să  se voteze ori amânarea 
proiectului , așa cum a propus domnul Chipeșiu , ori votarea proiectului de hotărâre așa cum 
a fost prezentat. Il întreabă pe domnul Chipeșiu dacă își mentine propunerea de amânare .              
Domnul Chipeșiu spune că își menține propunerea  și chiar dacă s-a cuantificat cumva suma 
necesară , nu va fi de acord cu acest proiect , pentru că acești bani , mai bine ar fi folosiți 
pentru oameni, pentru a cumpăra teste rapide pentru COVID. 

         Domnul Meșteru, președintele de ședință supune la vot amânarea proiectului de 
hotărâre . Se votează amânarea proiectului de hotărâre cu 12 voturi pentru, o abținere și 2 
voturi împotrivă ( Popescu Sorin și Grigore Constantin Dan)  

         Domnul Meșteru spune că domnul Popescu va trebui să țină cont de recomandările 
făcute și să prezinte proiectul în ședința următoare. 



             Domnul Meșteru Emil ,  preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 6 lea din 
ordinea de zi: Proiect de hotărâre  nr. 2986/75  din 17.03.2021 privind modificarea structurii 
organizatorice pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Slănic şi al serviciilor 
aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Slănic, initiator 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  toate cele 
3 comisii de specialitate ale consiliului local. Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului 
local.  

            Domnul primar prezintă proiectul și spune că este vorba despre transformarea unui 
post de muncitor în post de casier, pentru că în anii anteriori era obligat să ia un funcționar de 
la impozite și taxe  și să îl ducă la casieria de la Baia Verde. Acest funcționar nu putea să fie 
in fiecare zi,  de lunea până duminica,  acolo. Mai există un post de casier în organigramă și 
își vor desfășura activitatea pe timpul sezonului fiecare cate o zi,  de la 8 la 16. 

           Domnul Grigore întreabă dacă se mai păstrează ideea de montat camere la Baia Verde. 

          Domnul primar spune că nu se va încasa un leu până nu va fi montată camera de 
vederi. 

           Domnul Meșteru solicită să se păstreze discuția asupra proiectului de hotărâre , pentru 
că acum nu se discută despre camere. 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 mai sunt alte discuții și se trece la votul în plen. Proiectul de hotărâre  nr. 2986/75  din 
17.03.2021 privind modificarea structurii organizatorice pentru aparatul de specialitate al 
primarului oraşului Slănic şi al serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului 
Slănic, initiator domnul primar este aprobat cu 15 voturi pentru .  

          Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 7 lea din ordinea 
de zi: Proiect de hotărâre  nr. 2989/78  din 17.03.2021 privind modificarea și completarea 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Slănic , înscrise în anexa 13, 
aprobată prin HGR nr.1359/2001, initiator domnul primar. 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.  

          Domnul primar  spune că intenționează să realizeze o placa comemorativa , care va fi 
montata pe soclul din parc. 

Secretarii comisiilor de specialitate îşi prezintă avizul favorabil astfel : 

- Comisia nr.1, aviz favorabil  
- Comisia nr.2, aviz favorabil  
- Comisia nr.3, aviz favorabil  



Nu mai  sunt  discuții și se trece la votul în plen. Proiect de hotărâre  nr. 2989/78  din 
17.03.2021 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al orașului Slănic , înscrise în anexa 13, aprobată prin HGR nr.1359/2001, initiator 
domnul primar este aprobat  cu 15 voturi pentru . 

Se trece la punctul 10:  Diverse. Întrebări. Interpelări 
Solicită cuvântul domnul primar care prezintă : 

- solicitarea domnului Rizea Cocuta  de reziliere a contractului de pășunat a SC 
Caprolact SRL , pe motivul că a construit o stână  fără autorizație  

- solicitarea domnului Sora Nicolae privind reabilitarea strazii  Walter 
Maracineanu și spune că această strada a fost cuprinsă in hotărărea de reabilitare a străzilor  
de luna trecută .     

- adresa  domnului Beznea  Mihai și spune că a verificat cele sezizate și acestea 
se confirmă , a făcut deja demersurile pentru a înlocui băncile și coșurile de gunoi deteriorare, 
au fost toaletați arborii din parc.  

-  cererea d-rei Dragomir  Diana de  scutire de la plată sau reducerea impozitului 
pe clădirea și terenul  din strada Salinei nr. 10, afectate grav de alunecările de teren și spune 
că va promova un proiect de hotărâre în acest sens,  dacă domnii consilieri sunt de acord . 
Acest proiect  va supus dezbaterii și aprobării în ședința următoare, dar a prezentat solicitarea 
pentru că era adresată consiliului local. 

Pentru că la ședință este prezent domnul Rizea , da citire solicitării  făcute de acesta și 
spune că până nu va verifica pe teren afirmația că SC Caprolact SRL a construit o stână fără 
autorizație, pe izlazul închiriat nu poate să se pronunțe. A transmis solicitate către 
compartimentele specializate pentru verificare. Se vor face fotografi. 

Domnul Buzea se înscrie la cuvânt și întreabă ce se va face cu tabletele consilierilor 
care nu mai funcționează. 
            Domnul primar spune că toți consilierii care au tablete nefuncționale să le predea și în 
timpul cel mai scurt va cumpăra altele , pentru că s-ar putea să fim nevoiți să ținem sedinte 
on-line . Spune că a fost efectuat un control în oraș și mai mulți cetățeni nu purtau mască .  
           Domnul Meșteru propune ca ele să fie verificate de către un specialist IT . Domnul 
primar spune că vor fi înlocuite cele care nu mai sunt funcționale.  
           Domnul Bădulescu propune să fie cumpărate mai bine laptop-uri.  
La ședință participă domnul Burnescu Florin , cetățean al orașului care dorește să ia cuvântul. 
         Domnul Burnescu spune că a vorbit cu trei consilieri pentru a promova un proiect de 
hotărâre pentru eșalonarea datoriilor sale. Spune că are poprire pe cont și nu poate să încaseze 
nici un ban . 
         Domnul Meșteru spune că este o perioadă grea și multe firme au probleme , iar datoriile 
se acumulează. Șansa primăriei să - și încaseze banii scade și mai bine ar fi să se colaboreze  
și să se eșaloneze datoria. Spune că unii consilieri au vorbit să promoveze un astfel de proiect 
pentru eșalonarea datoriilor . 
          Domnul primar spune că ar trebui un astfel de proiect,  la general conform codului 
fiscal, nu doar pentru o persoană. 
          Domnul Burnescu spune că vrea să revină la discuția de acum o lună despre deversările 
ilegale în albia pârâului și întreabă dacă s-a întreprins ceva. 
          Domnul primar spune că a început din Groșani și curăță albia râului , taie vegetația 
crescută. 
         Domnul Bunescu spune că au rămas crengile în albie și că acestea  vor împiedica 
curgerea apei. Spune că el întrebă ce s-a făcut pentru oprirea deversărilor de ape menajere  în 
albie. 
          Domnul primar spune că , în conformitate cu atribuțiile sale consiliul local  aprobă. 
Acestea nu sunt probleme ale consiliului local.  



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

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

 


