
               

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                           
 

PROCES-VERBAL 
 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 20.04.2021 
 
 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. 54 din 
14.04.2021.  
            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 3 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 

martie 2021. 
2. Proiect de hotărâre  nr. 3962/86 din 12.04.2021 privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă  pentru mai  - iulie   2021 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

3. Proiect de hotărâre  nr. 3965/89 din 12.04.2021 privind acordarea  din bugetul local 
pe anul 2021, a unui sprijin financiar Parohiei Prăjani , pentru completarea fondurilor 
proprii,  în vederea executării lucrărilor de construire capelă, cancelarie parohială și 
reabilitate acoperiș clopotniță  
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

4. Proiect de hotărâre  nr. 3967/91 din 12.04.2021 privind acordarea  din bugetul local 
pe anul 2021, a unui sprijin financiar Bisericii Adventiste de ziua a șaptea Slănic, 
pentru completarea fondurilor proprii,  în vederea executării lucrărilor de reabilitare 
termica  
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize : toate comisiile 



5. Proiect de hotărâre  nr. 3969/93 din 12.04.2021  privind aprobarea susţinerii 
financiare a „Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic” în vederea derulării 
programului sportiv „SPORT prin FOTBAL 2021” 
-  Iniţiatori: dl.consilier local  Bădulescu Cristian Dănuț 
- Avize. Toate comisiile 

6. Proiect de hotărâre  nr. 3971/95  din 12.04.2021 privind aprobarea scutirii de la plata 
impozitului pe clădiri și teren , pentru contribuabilii Viziru Adriana Rebeca, Dragomir 
Diana Gheorghița și Gheorghe Maria Elena, pe o perioadă de 3 ani  
-      Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
-      Avize. Toate comisiile 

7. Proiect de hotărâre  nr. 3892/83  din 08.04.2021 privind  modificarea Hotărârii 
consiliului local nr 2 din 08.01.2021 privind acoperirea definitivă din excedentul 
bugetului activităţii  finanţate integral din venituri proprii a    deficitului secţiunii de 
dezvoltare,  pentru încheierea exerciţiului bugetului activităţii  finanţate integral din 
venituri proprii  pe anul 2020     

- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 
8. Proiect de hotărâre  nr. 4053/98  din 12.04.2021 privind aprobarea cuantumului și a 

numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din 
Orașul Slănic, în semestrul II  anul scolar 2020-2021 

- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 
9. Proiect de hotărâre  nr. 4056/101  din 12.04.2021 privind indexarea  impozitelor şi 

taxelor locale aplicabile în orașul Slănic în anul fiscal 2022 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 
10.  Proiect de hotărâre  nr. 4060/103  din 12.04.2021 privind aprobarea tarifelor și 

acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Slănic în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul  pentru 
managementul deşeurilor Prahova” 

- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 
11.   Proiect de hotărâre  nr.4090/107 din 13.04.2021 privind aprobarea Bugetului de 

venituri și cheltuieli al orașului Slănic , pe anul 2021 și estimarea pentru anii 2022-
2024 

- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

12.  Diverse. Întrebări. Interpelări 
            Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă,  solicită aprobarea de suplimenare a 
proiectului ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre nr. 4243/113 din 20.04.2021 privind  
aprobarea bugetului actualizat al  proiectului „AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC ÎN 
ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA” finanțat prin  Programul Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare nr. 3334 din 
22.10.2018, initiator domnul primar. 



             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 
suplimentat , care este aprobat  în unanimitate.   

           Se supune la vot  Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 
25 martie  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. 3962/86 din 12.04.2021 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă  pentru mai  - iulie   2021, iniţiator domnul primar Daneluș Costea și solicită 
propuneri .  
      Domnul Mare Laurențiu îl propune pe domnul Popescu Sorin .  
      Domnul Popescu Sorin îl propune pe domnul Alionte Gheorghe Georgel.     
      Se supune la vot prima propunere , care este aprobată cu 14 voturi pentru. Este ales 
președinte de ședință pentru lunile mai-iulie 2021 domnul Popescu Sorin .  
      Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 3 lea din ordinea de 
zi: Proiect de hotărâre  nr. 3965/89 din 12.04.2021 privind acordarea  din bugetul local pe 
anul 2021, a unui sprijin financiar Parohiei Prăjani , pentru completarea fondurilor proprii,  în 
vederea executării lucrărilor de construire capelă, cancelarie parohială și reabilitate acoperiș 
clopotniță . Domnul Meșteru dă cuvântul domnului primar să prezinte proiectul. 

     Domnul primar  citește proiectul inițiat și spune că așa cum a promis va aloca fiecărei 
biserici câte 25000 lei , eșalonat , cu condiția să existe proiect pentru lucrările ce se vor 
executa. Acum va aloca  câte 10000 lei , iar la rectificare va acorda diferența de 15000 lei. 
Spune că nu se poate acorda toată suma odată , pentru că nici impozitele nu se încasează toate 
odată. 
 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.     

- Comisia nr.1, aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 2 abțineri: domnii Grigore și 
Moldoveanu 

- Comisia nr.2, solicită discutarea în plen 
- Comisia nr.3, aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 2 abțineri, domnii Buzea și 

Gortoescu  
     Domnul Meșteru întreabă dacă sunt discuții. 
     Domnul consilier Grigore se înscrie la cuvânt și spune că a înțeles,  că sunt prevăzuți în 
buget 50000 lei pentru biserici și că unele nu au proiect.  Spune  că s-ar putea aloca pentru 
biserica din Prajani, pentru că are proiect de 250000 lei, a strâns de la cetățeni suma de 
130000 lei , o sumă mai mare de 25000- 30000 lei  și treptat pentru cei care mai vin cu 
proiecte să-și primească suma promisă de domnul primar. 
     Domnul primar spune că și celelalte biserici au proiecte. 
     Domnul Grigore spune că biserica din Prajani, dacă ar primi o sumă mai mare și-ar putea 
termina acoperișul .  
     Domnul Meșteru îl întreabă pe domnul Grigore ce anume propune. 



      Domnul Grigore spune că dorește o suplimentare la biserica Prajani de la 10000- la 30000 
lei. 
      Domnul primar spune că la fel s-a întâmplat și în 2015, când  biserica Prajani a luat 55000 
lei iar celelalte biserici nu au mai primit nimic, iar oamenii au fost nemulțumiți și dorește să 
fie imparțial, adică să ajute toate bisericile, clubul sportiv  și să fie echitabil. 
      Domnul Chipeșiu solicită cuvântul și întrebă de când nu s-au mai dat bani bisericilor din 
Slănic. Spune că domnul consilier Grigore nu a venit niciodată cu un amendament la buget  
pentru finanțarea bisericilor, iar acum solicită 30000 lei pentru biserica din Prajani. Spune că 
toate bisericile au nevoie de bani pentru că au câte ceva de făcut. Dacă se dă 30000 lei la 
biserica din Prajani, să se dea aceași sumă tuturor bisericilor din oraș. 
     Doamna Stere se înscrie la cuvânt și spune că biserica din Prajani a fost singura parohie 
care a primit bani de la buget , celelalte nu au primit niciodată bani. Sunt parohii mici sau mai 
mari , care s-au descurcat , iar preoții au căutat și sponsorizari.Preotul din parohia dumneaiei 
a căutat sponsori și nu a cerut oamenilor sprijin financiar. 
      Domnul Bădulescu spune că la Prajani a fost nevoie de schimbarea acoperișului 
cloptniței. Acum s-a schimbat preotul și se solicită alți bani. Dacă se schimbă iar preotul 
peste un an se cer alți bani? Trebuie să se înțeleagă că nu sunt posibilități pentru mai mult. 
      Domnul primar spune că dacă vor mai continua discuțiile în contradictoriu va retrage 
proiectul de pe ordinea de zi. A sacrificat alte lucrări pentru a se acorda finanțare bisericilor și 
va retrage ambele proiecte de finanțare a bisericilor. A vrut să ajute dar cu atât s-a putut. 
Spune că trebuie să fim imparțiali, pentru că toți suntem cetățeni ai orașului și toți contribuim 
la bugetul local. 
       Doamna Mușat se înscrie la cuvânt și spune că dumneaiei consideră necesară această 
capelă și că să se  încheie discuțiile în contradictoriu.  Întreabă dacă domnii consilieri sunt de 
acord cu majorarea sumei propuse. 
     Domnul Meșteru spune că va supune la vot cele două propuneri ale consilierilor. 
Doamna secretar spune că dacă nu s-a formulat un amendament la proiectul de hotărâre nu au 
ce vota. Domnii consilieri ar trebui să formuleze un amendament. 
Domnul Grigore spune că formulează un amendament de suplimentare a sumei de la 10000 la 
30000 lei.   
Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma depusă de inițiator. 
Proiectul de hotărâre  nr. 3965/89 din 12.04.2021 privind acordarea  din bugetul local pe anul 
2021, a unui sprijin financiar Parohiei Prăjani , pentru completarea fondurilor proprii,  în 
vederea executării lucrărilor de construire capelă, cancelarie parohială și reabilitate acoperiș 
clopotniță iniţiator domnul primar Daneluș, este aprobat cu 10 voturi pentru. Se abțin domnii 
consilieri : Buzea Cristian, Gortoescu Mihăiță, Moldoveanu Sorin , Mușat Maria și Meșteru 
Emil. 
Nu se mai supune la vot amendamentul propus de domnul Grigore. 
      Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 4 lea din ordinea de 
zi: Proiect de hotărâre  nr. 3967/91 din 12.04.2021 privind acordarea  din bugetul local pe 
anul 2021, a unui sprijin financiar Bisericii Adventiste de ziua a șaptea Slănic, pentru 
completarea fondurilor proprii,  în vederea executării lucrărilor de reabilitare termica , 
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. 3967/91 din 12.04.2021 
privind acordarea  din bugetul local pe anul 2021, a unui sprijin financiar Bisericii Adventiste 
de ziua a șaptea Slănic, pentru completarea fondurilor proprii,  în vederea executării lucrărilor 
de reabilitare termica , inițiator domnul primar Costea Daneluș este aprobat cu 14 voturi 
pentru și o abținere , domnul Buzea Cristian. 

       Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 5 lea din ordinea de 
zi: Proiect de hotărâre  nr. 3969/93 din 12.04.2021  privind aprobarea susţinerii financiare a 
„Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic” în vederea derulării programului 
sportiv „SPORT prin FOTBAL 2021”,  iniţiator domnul consilier Bădulescu Cristian Dănuț . 
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  .  

- Comisia nr.1, aviz favorabil  
- Comisia nr.2, solicită dezbaterea în plen  
- Comisia 3 , aviz favorabil , cu propunerea de suplimentare a sumei propuse inițial. 

      Domnul Meșteru spune că dumnealui în comisie nu a aprobat această suplimentare. 
Roagă domnii consilieri să vină cu amendament în plenul ședinței . 
 
       Domnul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre  nr. 3969/93 din 
12.04.2021  privind aprobarea susţinerii financiare a „Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc 
Măgura Slănic” în vederea derulării programului sportiv „SPORT prin FOTBAL 2021”, in 
forma prezentă. Voteză ,,pentru,,  domnii consilieri :Buzea, Mușat, Moldoveanu, Gortoescu, 
Meșteru Emil, Grigore și Mare. Se abțin domnii consilieri : Bădulescu, Chipeșiu , Corbu, 
Popescu, Stere, Meșteru, Alionte , Baicu.   

      Domnul Chipeșiu întreabă dacă este în regulă  procedura de vot. 

      Doamna secretar spune că dacă s-a propus un  amendament el trebuie supus la vot  și apoi 
se va vota proiectul astfel modificat . Spune  că dacă se aprobă dublarea sumei, ce va fi 
acordată Clubului sportiv, să se precizeze din ce sursă de venit se va acoperi cheltuiala, 
pentru că bugetul este echilibrat.  

      Domnul Meșteru spune că ar exista varianta ca in iulie, august la rectificare să se acorde 
înca 10000 lei. 

      Domnul  Bădulescu spune că proiectul de hotărâre este pe 300 de milioane vechi.  

      Domnul Meșteru spune că solicitarea de finanțare a Asociației sportive este pe 300 de 
milioane vechi, proiectul de hotărâre este pentru 100 milioane vechi, iar la rectificare se mai 
poate acorda.  



      Domnul Bădulescu spune că nu se știe dacă se mai dă la rectificare. Dacă începe 
campionatul în iulie , sunt necesare teste covid pentru jucători și de aceea a cerut o 
suplimentare. Dacă nu vor fi bani nu se va începe . 

       Domnul Meșteru spune că nu se aprobă nici o cheltuială dacă nu se identifică sursa de 
finanțare și îl roagă pe domnul Bădulescu să spună de unde vor fi luați banii. 

        Domnul Bădulescu spune că să ne spună doamna contabil, pentru că el nu este contabil 
și nu are de unde să știe. 

        Domnul primar solicită să fie chemată în ședință doamna Marin Rodica, sef serviciu 
financiar. Până la venirea doamnei Marin , domnul Meșteru propune să se treacă la punctul 6 
din ordinea de zi: Proiect de hotărâre  nr. 3971/95  din 12.04.2021 privind aprobarea scutirii 
de la plata impozitului pe clădiri și teren , pentru contribuabilii Viziru Adriana Rebeca, 
Dragomir Diana Gheorghița și Gheorghe Maria Elena, pe o perioadă de 3 ani . 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  prezintă avizul comisiilor de specialitate ale consiliului 
local  .  

- Comisia nr.1, aviz favorabil  
- Comisia nr.2, aviz favorabil în forma prezentată 
- Comisia 3 , aviz favorabil în forma prezentată 

       Domnul Meșteru întreabă dacă sunt discuții.Nu sunt  discuții. Se trece la votul în plen. 
Proiectul  de hotărâre  nr. 3971/95  din 12.04.2021 privind aprobarea scutirii de la plata 
impozitului pe clădiri și teren , pentru contribuabilii Viziru Adriana Rebeca, Dragomir Diana 
Gheorghița și Gheorghe Maria Elena, pe o perioadă de 3 ani 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. 3892/83  din 08.04.2021 privind  modificarea Hotărârii 
consiliului local nr 2 din 08.01.2021 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului 
activităţii  finanţate integral din venituri proprii a    deficitului secţiunii de dezvoltare,  pentru 
încheierea exerciţiului bugetului activităţii  finanţate integral din venituri proprii  pe anul 
2020, 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  toate cele 3 comisii de specialitate ale consiliului local. Poate fi 
supus dezbaterii şi aprobării consiliului local. Secretarii comisiilor de specialitate  prezintă 
avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local  .  

- Comisia nr.1, aviz favorabil  
- Comisia nr.2, aviz favorabil  
- Comisia 3 , aviz favorabil în forma prezentată 

       Domnul Meșteru întreabă dacă sunt discuții.Nu sunt  discuții. Se trece la votul în plen. 
Proiectul de hotărâre  nr. 3892/83  din 08.04.2021 privind  modificarea Hotărârii consiliului 
local nr 2 din 08.01.2021 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului activităţii  
finanţate integral din venituri proprii a    deficitului secţiunii de dezvoltare,  pentru încheierea 



exerciţiului bugetului activităţii  finanţate integral din venituri proprii  pe anul 2020, inițiator 
domnul primar este aprobat cu 15 voturi ,,pentru,,. 
        Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 8 lea din ordinea 
de zi: Proiect de hotărâre  nr. 4053/98  din 12.04.2021 privind aprobarea cuantumului și a 
numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul 
Slănic, în semestrul II  anul scolar 2020-2021, 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  toate cele 3 
comisii de specialitate ale consiliului local. Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului 
local. Secretarii comisiilor de specialitate  prezintă avizul comisiilor de specialitate ale 
consiliului local  .  

- Comisia nr.1, aviz favorabil  
- Comisia nr.2, aviz favorabil  
- Comisia 3 , aviz favorabil în forma prezentată 

       Domnul Meșteru întrebă dacă sunt discuții. Dă cuvântul domnului primar. Acesta spune 
că s-au făcut eforturi pentru susținerea sumelor solicitate, pentru că  prin Hotărârea 
Guvernului 1064/2020 s-a stabilit un cuantum minim de 100 lei pentru bursele de 
performanță , merit și sociale, pentru anul școlar 2020/2021. Prin proiect de propune aprobare 
de 400 lei pentru bursa de performanță, 250 lei pentru cea de merit și 100 de lei pentru cele 
sociale. Numai sunt alte dicuții și se trece la votul în plen. 

Proiectul  de hotărâre  nr. 4053/98  din 12.04.2021 privind aprobarea cuantumului și a 
numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul 
Slănic, în semestrul II  anul scolar 2020-2021, inițiator domnul primar, este aprobat cu 15 
voturi pentru. 

     Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 9 lea din ordinea de 
zi: Proiect de hotărâre  nr. 4056/101  din 12.04.2021 privind indexarea  impozitelor şi taxelor 
locale aplicabile în orașul Slănic în anul fiscal 2022, 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, inițiatorul proiectului spune că a constituit prin dispoziție o comisie de 
verificare a zonării fiscale în orașul Slănic. Această comisie este formată din viceprimar, 
două persoane de la urbanism , o persoană de la Biroul ADPP și  o persoană de la impozite și 
taxe . 

      Domnul Meșteru spune că această comisie nu are legătură cu proiectul de indexare a 
impozitelor . Acum impozitele și taxele locale se indexează cu rata inflației de 2,6%. 

      Domnul primar spune că stie acest lucru dar a vrut să puncteze că se intenționează 
rezonarea fiscală a orașului. 

     Domnul Meșteru solicită comisiilor prezentarea avizelor. Secretarii comisiilor de 
specialitate  prezintă avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local  .  



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

      Domnul Meșteru întreabă dacă sunt discuții.  
      Domnul Popescu spune că a înțeles că nu avem ce face , întrucât indexarea este 
obligatorie prin lege. Nu mai sunt alte discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre în 
forma prezentată. Proiectul de hotărâre  nr. 4056/101  din 12.04.2021 privind indexarea  
impozitelor şi taxelor locale aplicabile în orașul Slănic în anul fiscal 2022, initiator domnul 
primar este aprobat cu 15 voturi pentru. 
      Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 10 lea din ordinea 
de zi: Proiect de hotărâre  nr. 4060/103  din 12.04.2021 privind aprobarea tarifelor și 
acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Slănic în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul  pentru managementul deşeurilor 
Prahova”, 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. Dă cuvântul domnului primar să 
prezinte proiectul. Domnul primar spune că este obligat să inițieze proiectul pentru că nu vrea 
să rămână cu grămezile de gunoi în oraș. Este la latitudinea consilierilor locali aprobarea 
tarifului, dar dacă nu se va aproba, trebuie să ieșim din asociație. In 2008-2009 a fost o 
situație când o lună nu a fost ridicat gunoiul și a fost foarte greu de gestionat situația. Domnul 
Meșteru solicită comisiilor prezentarea avizelor. Secretarii comisiilor de specialitate  prezintă 
avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local  .  

- Comisia nr.1, aviz favorabil în forma prezentată 
- Comisia nr.2, aviz favorabil și discutarea în plen. 
- Comisia 3 , aviz favorabil  

        Domnul Meșteru întreabă dacă sunt discuții. Domnul Popescu spune în legătură cu 
deșeurile sunt câteva probleme care nu țin de consiliul local,   ci de cum s-a implementat 
acest parteneriat pe județ. În primul rând trebuie să se implementeze conform directivelor 
europene colectarea selectivă ,  pentru a se scădea prețul , pentru că pentru colectare selectivă 
este mai ieftin decât pe fracție umedă și să se schimbe modalitatea de tarifare,  nu pe persoană 
ci pe volum, așa cum este peste tot în Uniunea Europeană și în alte orașe ale României. Dar 
se pare că atâta timp cât suntem legați de ADI , nu prea avem ce să facem. Acolo nu se 
implementează legislația așa cum trebuie, mai ales că nu avem la nivelul orașului 
infrastructura de colectare selectivă. Cum își face treaba Rosal-ul este de discutat. Consideră 
că suntem într-un cerc vicios din care nu prea putem să ieșim. A înțeles că sunt probleme de 
ridicare a gunoiului în unele localități și cu plata salariaților. Este păcat pentru că în unele țări 
gunoiul este o resursă  

     Domnul Meșteru spune că domnul Popescu poate avea o variantă mult mai bună , aceea de 
a se înscrie ca delegat al consiliului local în locul domnul Alionte, propus în proiectul de 
hotărâre. Domnul Popescu spune că nu crede că aceasta este soluția atâta timp cât la nivelul 
județului sunt mai mulți reprezentanți , iar reprezentantul orașului Slănic nu prea mai 
contează. Domnul Meșteru spune că nu trebuie mers pe această idee. Domnul Popescu spune 
că singurul care a votat rezilierea contractului cu Rosal a fost Ploieștiul. Restul, localităților  
se mulțumește că vine Rosalul și ia gunoiul. 



      Domnul Meșteru întreabă dacă mai sunt discuții și că insistă pentru că e vorba de o 
majorare de preț care trebuie aprobată. 

      Domnul Popescu spune că se propune o aprobare de majorare de preț , dar dacă nu se 
acceptă, riscăm să umplem orașul de gunoi și trebuie să alegem. 

      Doamna Stere spune că ar mai fi o propunerea de stabilire a unei taxe de gunoi, pentru 
fiecare persoană din oraș. 

       Domnul Popescu spune că aceasta nu este o soluție, s-a fixat la nivelul orașului Ploiești, 
dar s-a creat un haos, atât la nivelul primăriei Ploiești cât și la nivelul cetățenilor.Spune că 
modalitatea corectă de tarifare nu este cea pe persoană ci este cea pe volum.  

Numai sunt alte dicuții și se trece la votul în plen. Proiectul  de hotărâre  nr. 4060/103  din 
12.04.2021 privind aprobarea tarifelor și acordarea unui mandat special reprezentantului 
Orașului Slănic în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Parteneriatul  pentru managementul deşeurilor Prahova”, initiator domnul primar este 
aprobat cu 14 voturi pentru și o abținere: domnul Meșteru Emil. 

        Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă, propune rediscutarea punctului 5, 
amânat : Proiectul de hotărâre  nr. 3969/93 din 12.04.2021  privind aprobarea susţinerii 
financiare a „Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic” în vederea derulării 
programului sportiv „SPORT prin FOTBAL 2021”. Spune că domnul Bădulescu a venit cu 
propunerea ca suma să se dubleze. Problema este că dânsul nu poate să identifice sursa de 
finanțare, ori în condiția în care bugetul propus este echilibrat , această propunere 
dezechilibrează oarecum bugetul, pentru că suma ar trebui luată din altă parte, unde a fost 
prevăzută și de aceea a fost chemată doamna Marin Rodica, Șef serviciu financiar. 

      Doamna Marin Rodica spune că după părerea dumneaiei ar trebui să se aștepte până la 
rectificare, ca să se mai aloce fonduri Asociației sportive pentru că , așa cum este și la cei 
repartizați la biserici, ei sunt repartizați pe trimestre, ei nu se încasează toți odată. Nu avem o 
gramada mare . Incercăm să încasăm cât mai mulți , se fac popriri, executări ca să aducem 
bani. 

      Domnul Bădulescu îi spune doamnei Marin că nu a înțeles nimic și întreabă cum s-a 
întâmplat acum un an și acum 2 ani. De ce au fost tăiate curentul, apa? Pentru că s-a făcut 
bugetul în februarie, la rectificarea bugetară nu s-a mai dat nimic și au fost tăiate toate. Spune 
că vrea ca acum să îi fie aprobați toți 200 de milioane, ca să nu se mai trezească la rectificare 
bugetară că nu a depus proiectul în timp și nu mai poate să-l depună. A mai trecut o lună două 
și nu a avut bani să plătească arbitrii. Acesta este adevărul. Dacă vrem să facem activitate 
sportivă trebuiesc bani. Asociația va primi bani,  abia în august, din impozitul pe venit. Dacă 
nu se începe activitatea,  banii nu vor fi cheltuiți. 

      Doamna Marin spune că putem aproba 20000 lei , 10000 lei acum , urmând ca la 
rectificare să se suplimenteze în buget cu suma de 10000 lei .  

     Domnul primar spune că același lucru l-a spus și dumnealui. 

     Domnul Meșteru spune  că acum avem un proiect de hotărâre pe masă. Ce votăm?   



      Doamna Marin spune că dacă se aduce  amendament , nu se poate decât în forma aceasta , 
pentru că bugetul a fost întocmit și încărcat în Forexe. 

     Domnul Chipeșiu spune că proiectul este incomplet și că se pierde  timpul. Dacă se merge 
pe varianta doamnei Marin nu este în regulă. Avem un proiect pe masă. Acest răspuns este 
diplomație. 

     Domnul Meșteru spune că va supune la vot amendamentul și dacă trece….. 

     Domnul Chipeșiu spune că trebuie să vedem întâi de unde luam banii.Trebuie să fim 
profesioniști pentru că aceasta nu este o propunere corectă din partea doamnei Marin. 

    Doamna Marin spune că la rectificare va găsi sursa, dar acum nu are de unde. 

    Domnul primar spune că la rectificare va fi suplimentată suma. 

    Domnul Meșteru supune la vot proiectul în forma prezentată, adică cu finanțare de 10000 
lei. Proiectul de hotărâre  nr. 3969/93 din 12.04.2021  privind aprobarea susţinerii financiare 
a „Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic” în vederea derulării programului 
sportiv „SPORT prin FOTBAL 2021” este aprobat cu 15 voturi pentru. 

   Domnul Bădulescu spune că domnul primar a făcut același lucru care l-a făcut și fostul 
primar și vrea să continue discuțiile. 

    Domnul Chipeșiu solită președintelui de ședință să intervină pentru că deja s-a votat. 

    Domnul Meșteru propune să se discute întâi  proiectul de hotărâre nr. 4243/113 din 
20.04.2021 privind  aprobarea bugetului actualizat al  proiectului „AMENAJARE SPAŢII 
VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA” finanțat prin  Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, contract de 
finanțare nr. 3334 din 22.10.2018, 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.  

Dă cuvântul domnul primar să prezinte proiectul. Domnul primar spune că este vorba de 
proiectul pe fonduri europene , început în mandatul anterior. Din discuțiile purtate cu domnul 
director al ADR, a înțeles că dacă se pierde proiectul, vor exista penalitați , între 3 și 10 
puncte la fiecare din proiectele următoare din fonduri europene. In momentul de față sunt 4 
proiecte în derulare și mai urmează două. Din 2022 este posibil să nu mai beneficiem de 98 % 
finațare din fonduri europene și 2 % din bugetul local. Este posibil ca procentul din bugetul 
local să fie de 10-15%. Decât să dam 10-15 % pentru un proiect , mai bine dăm 10-15% 
pentru 5-6 proiecte. Spune că nu trebuie să dăm cu piciorul la 50 de miliarde vechi și este 
convins ca va fi aprobat în consiliul local.Proiectul trebuie să meargă înainte chiar dacă 
suntem în litigiu. Finanțarea este până în 2023. Cei de la ADR ne-au dat limită 6 luni pe 
scoatem la licitație în SEAP și să se vadă că ne dăm interesul să continuăm. Nu crede că este 
vreun cetățen din Slănic care să nu vrea să primim bani europeni.  



Secretarii comisiilor de specialitate  prezintă avizul comisiilor de specialitate ale consiliului 
local  .  

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

Se trece la vot . Proiectul de hotărâre nr. 4243/113 din 20.04.2021 privind  aprobarea 
bugetului actualizat al  proiectului „AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC ÎN ORAŞUL 
SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA” finanțat prin  Programul Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare nr. 3334 din 22.10.2018, 
initiator domnul primar, este aprobat cu 15 voturi pentru. 

       Domnul Meșteru Emil, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 12 lea din ordinea 
de zi: Proiect de hotărâre  nr.4090/107 din 13.04.2021 privind aprobarea Bugetului de 
venituri și cheltuieli al orașului Slănic , pe anul 2021 și estimarea pentru anii 2022-2024, 
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  toate cele 3 comisii de specialitate ale consiliului local. Poate fi 
supus dezbaterii şi aprobării consiliului local. 

     Domnul primar spune că ar fi vrut să facă mai multe, dar aceștia sunt banii și trebuie să ne 
încadrăm în ei, chiar dacă nu a fost ușor. Prezintă lista de investiții și să spune că la centrul de 
persoane vârstnice s-a încheiat deja contractul de proiectare și execuție. La obiectivul 
,,Înființare rețea gaze,, există parteneriatul cu Consiliul județean . La obiectivul 
,,Imbunătățirea calității vieții,, este vorba de asfaltarea a 11 străzi și reabilitarea 
cinematografului. Deja s-a încărcat documentația în SEAP , s-au făcut clarificările solicitate. 
Sperăm să nu avem contestații. La obiectivul ,,Studiu de fezabilitate Sală de sport,, suntem pe 
lista ministerului. S-a primit ordinul ministrului în care suntem incluși. S-a prevăzut un ceas 
pentru oraș , o barieră automată pentru a nu mai bloca un casier la parcare. Avem nevoie de 
casier la Baia Verde.   S-au prezăzut bani pentru studiul de fezabilitate pentru 47 de străzi, 
poate vom beneficia de finanțare pe axa pentru stațiunile balneo.S-au prevăzut bani și pentru 
scara de la Baia Verde și pentru refacerea instalației electrice de la Baia Verde . Domnul 
primar spune că astăzi s-a primit o contestație la proiectul de buget, care nu este adresată nici 
primarului, nici primăriei și nici consiliului local. Citește contestația domnului Burnescu 
Florin și spune că nu sunt două camere video pentru oraș ci sunt șaisprezece  camere. Bugetul 
pentru camere a fost aprobat și în mandatul trecut dar nu s-a finalizat. Este nevoie de 
supraveghere video pentru că se aruncă gunoaie peste tot în oraș. 

   Domnul Grigore intervine și spune că punctele de amplasare au fost stabilite din mandatul 
trecut. 

   Domnul primar  prezintă proiectul pentru eficință energetică de a liceu și spune că suma 
pentru consultanță nu o decide primaria. Ea se scoate la licitație în SEAP și este de regula 
între 5 și 10% din valoarea proiectului. Suma se licitează și se prevede în funcție de proiectul 
pe fonduri europene. Domnul primar citește memoriul pentru proiectul ,,Creșterea eficienței 
energetice la liceul Șerban Vodă ,, și spune că nu a fost ușor să se găsească bani pentru toate. 



      Domnul Meșteru intervine și spune că toate au fost pornite de fostul primar, dar alții vor 
culegele roadele pentru că așa este în administrație.  

     Domnul primar spune că s-a referit la faptul că nu a fost ușor să găsească banii de 2 % de 
cofinanțare, de la bugetul local. 

     Domnul Chipeșiu spune că și fostul primar a cules roadele la proiectul cu străzile,  pornit 
de domnul Costea. 

     Domnul Costea spune că de la fiecare primar rămâne câte ceva. Citește adresa 
Ministerului Dezvoltării cu privire la înscrierea obiectivului de investiții Sală de Sport în 
orașul Slănic , pe lista obiectivelor ce finanțat din programul ,, Săli de Sport,,, aprobată în 
23.03.2021 și la necesitatea realizării studiului de fezabilitate și studiului topografic de către 
UAT oraș Slănic.Aceste lucrări de realizare a studiilor vor fi scoase la licitație. Spune că mai 
avem un program ,, ELENA,, prin care se prevede un  parteneriat între consiliul local și 
consiliul județean pentru eficiență energetica. S-a propus  clădirea casei de cultură  și clădirea 
primăriei. Este vorba de anvelopare. A vrut să propună pentru finanțare clădirea 
dispensarului, dar legea nu permite pentru că suprafața închiriată depășește 10%. Are în 
vedere grădinița din  centru și grădinița din Prajani,  dar se pune problema dacă, acestea vor 
mai funcționa în viitor din cauza lipsei copiilor . Spune că deși este necesară realizarea PUG-
ului, nu a prevăzut bani în buget, pentru că se pare că o parte din bani vor fi suportați de către 
Consiliul județean Prahova, prin parteneriat,  iar primaria va veni doar cu o sumă de 10%, pe 
care speră să îi acopere cu economiile la cheltuielile prevăzute. Cum vor veni banii de la 
consiliul județean va face un proiect de hotărâre  

Secretarii comisiilor de specialitate  prezintă avizul comisiilor de specialitate ale consiliului 
local  .  

- Comisia nr.1, aviz favorabil , cu 3 voturi pentru și 2 abțineri :Grigore  și Moldoveanu  
- Comisia nr.2, aviz favorabil  
- Comisia 3 , aviz favorabil, se discută în plen , 4 voturi pentru și 1 abținere Mesteru 

Emil 
     Domnul Meșteru spune că se abține pentru că dumnealui consideră că PUG-ul este absolut 
necesar pentru dezvoltarea orașului. În propunerile solicitate de domnul primar pentru 
finanțare în anul 2021, dumnealui a considerat acest obiectiv de investiții  foarte important. 
     Domnul Chipeșiu spune că este de acord cu domnul Meșteru, că această investiție este 
necesară,  dar consideră că dacă s-a ivit oportunitatea de a fi finanțat de către Consiliul 
Județean,   s-a procedat corect. 
     Domnul Meșteru spune că în adresa respectivă consiliul județean solicită date cu ce sumă 
ne mai trebuie, dar noi nu am început realizarea acestui PUG. Ce diferență să ne dea consiliul 
județean dacă noi nu am început lucrarea? 
    Doamna Marin spune că sunt bani de la guvern pentru realizarea PUG –urilor localităților 
și noi trebuie să facem demersuri să îi accesăm. 
    Domnul Meșteru o întrebă pe doamna Marin , dacă dumneaiei  crede că acest guvern va da 
bani pentru toate localitățile care nu au PUG? 
    Domnul Chipeșiu întreabă dacă nu ar fi trebuit cuprins în lista de investiții. 
    Doamna Marin spune că atâta timp cât nu are fonduri pentru a susține lucrarea , nu putea să 
o treacă în lista de investiții. 
    Domnul Chipeșiu întreabă dacă lucrarea nu este cuprinsă în lista de investiții , poate să 
înceapă lucrarea de realizare a PUG-ului? 



      Doamna Marin spune că nu,  atâta timp cât nu are finanțare. 
      Domnul Grigore spune că a văzut că Bertea și Ștefești au prevăzut bani pentru PUG , in 
bugetele proprii. 
      Domnul Popescu întreabă dacă sunt lucrări în parteneriat cu consiliul județean, în special 
pentru drumurile județene. 
     Domnul primar spune că nu sunt cuprinse lucrări de parteneriat în acest an pentru 
drumurile județene. Speră că se va face drumul spre Schiulești. 
     Domnul Popescu întreabă de drumul spre Teișani, iar domnul primar spune că nu crede că 
vor fi făcute investiții pe acest drum de către consiliul județean. Spune că în 2019 a fost 
aprobată prelungirea valabilității PUG-ului și că avem cum să lucrăm în continuare.Va face 
tot posibilul să obțină finanțare pentru PUG și primaria va veni cu partea de cofinanțare de 
10%. 
     Domnul Bădulescu îl întreabă pe domnul Alionte câți bani s-au încasat de la terenul 
sintetic. Domnul Meșteru spune că dacă nu are legătură cu bugetul să se discute la punctul 
,,diverse,, și propune să se treacă la vot. Proiect de hotărâre  nr.4090/107 din 13.04.2021 
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Slănic , pe anul 2021 și 
estimarea pentru anii 2022-2024, inițiator domnul primar, este aprobat cu 9 voturi pentru și 6 
abțineri: Meșteru Emil, Gortoescu, Grigore, Buzea, Moldoveanu Sorin , Mușat. 
     Se trece la punctul Diverse. Intrebări.Interpelări. 
     Domnul Bădulescu întreabă câți bani s-au încasat pentru terenul de sport. 
     Domnul Alionte răspunde că aproximativ 8000 lei.  
     Domnul Bădulescu o întreabă pe doamna Marin de unde a dat pentru fotbal 100 milioane 
vechi, iar doamna Marin răspunde că  din bugetul local,  din impozite și taxe locale. 
     Domnul Bădulescu spune că domnul primar a zis că bani care se încasează din terenul de 
sport vor fi dați la fotbal. Doamna Marin spune că și aceste sume fac parte tot din bugetul 
local. Spune că la Ștefești s-au dat din bugetul local echipei de fotbal 250 de milioane, iar 
aceasta este ultima oară când mai vine cu proiect de hotărâre pentru echipa de fotbal. Spune 
că nu se mai ocupă de echipa de fotbal , va preda cheia de la stadion pentru s-a săturat să 
ducă cu mașina personală fotbaliștii, să tușeze terenul, să facă curat în vestiare și să ajungă 
milogul primăriei pentru 100 de milioane. Spune că renunță și nu mai vrea nici banii aștia 
aprobați. Primăria să-și facă echipă, dacă vrea să mai facă fotbal.  Spune că s-a votat odată 
cine este de acord cu amendamentul la proiect , dar când a venit doamna contabil nu s-a mai 
putut să se acorde mai mult, a luat-o de la început,  de 3- 4 ani se lupta pentru echipa de 
fotbal  , pentru bani de parcă i-ar lua el acasă. 
       Domnul Chipeșiu spune că acest subiect a fost epuizat . Spune că domnul consilier 
Bădulescu a inițiat un proiect pentru suma de 10000 lei , pe care l-a semnat, cererea de 
finanțare este de 30000 lei, până la sfărșitul anului Asociația poate primi diferența. Nu i se 
pare normal să se forțeze pentru toată suma odată. Amendamentul nu a fost dus până la sfârșit 
pentru că trebuia să se identifice sursa de finanțare. 
     Domnul Bădulescu spune că nu dumnealui trebuie să identifice sursa de finanțare. 
     Domnul Chipeșiu  spune că este corect când dai într-o parte trebuie să tai din altă parte și 
nu poate să vină să le reproșeze consilierilor locali că nu l-au ajutat și că renunță pentru că , 
acest consiliu local nu l-a însărcinat cu nimic. Nu există nici o decizie și nici o hotărâre de 
consiliu. Îl roagă să nu mai conducă ședința de consiliu cu pumnul în gură vizavi de fotbal. 
      Domnul Bădulescu spune că nimeni nu l-a ajutat , că nu a venit nimeni să dea o ladă de 
bere sau 5 lei. Discuțiile sunt aprinse și contradictorii. 
     Domnul Meșteru solicită încheierea discuției și o invită la cuvânt pe doamna Stere. 
     Doamna Stere spune că ar trebui prezentată o situație cu cei care nu își plătesc impozitele 
și taxele, chiria sau alte datorii către bugetul local.Sunt pensionari care-și plătesc impozitele , 
deși au pensii mici , iar alții cu sume mari nu. 



      Domnul Popescu spune,  referitor la solicitarea doamnei Stere, că în primărie este un 
compartiment de executare silită , care are ca atribuții recuperarea sumelor restante. In lege se 
prevede că dacă nu se plătesc impozitele , in termenul legal , se poate institui proprire.            
      Domnul primar prezinta situția terenurilor închiriate în zona salinei și situația plăților , dar 
doamna Stere spune că a cerut situația terenurilor închiriate ,, la cotețe,, și plata acestora. 
      Domnul primar spune că o va prezenta în ședința următoare.  Spune că  sunt în instanță 22 
de persoane pentru transformarea amenzilor în muncă în folosul societății, dar mai urmează și 
alții, că nu pot fi făcute toate odată. 
     Domnul Buzea se înscrie la cuvânt și spune că vechea primărie nu poate fi reabilitată cu 
bani proprii , dacă nu se poate reabilita pe programe europene? Clădirea se dărâmă.  
      Domnul primar spune că a încercat să o cuprindă în programul  de reabilitare ,, ELENA,, 
dar nu s-a putut . Știe că trebuie să găsească o soluție pentru a reabilita clădirea, mai ales că a 
fost mutată arhiva instituției acolo. 
      Domnul Popescu spune că ar putea fi reabilitată cu banii din chirie, iar domnul Buzea 
spune că este singurul chiriaș ,  suma este mult prea mică și ar dura zeci de ani strângerea 
sumei necesare . 
       Domnul Grigore spune că a observat că sunt consilieri locali care nu sunt de acord cu 
sterilizarea gratuită a cânilor și pisicilor, nu vor bani pentru echipa de fotbal, dar ce vor 
pentru orașul acesta? 
       Domnul Bădulescu intervine și spune că își va lua echipa de fotbal , că nu mai este a 
orașului acesta. 
      Domnul Meșteru spune că va da cuvântul domnului Burnescu, prezent la ședința de 
consiliu, dar întâi vrea să spună că trebuie găsită o soluție pentru reabilitarea drumului de la 
Piatra Verde , pentru că s-a deteriorat rău. 
      Domnul Burnescu spune că a făcut o cerere de eșalonare, dar i s-a răspuns că nu pot fi 
eșalonate datoriile mai vechi de 12 luni. 
      Domnul Chipeșiu spune că domnul Burnescu critică consilierii și primaria,  dar face 
cerere de eșalonare. Răspunsul primit este legal. 
      Doamna Marin spune că așa prevede legea. 
     Domnul Burnescu spune că a făcut o cerere pe legea 544 dar a primit un răspuns ambiguu, 
că poate să intre pe SEAP, dar dacă nu are posibilitate să acceseze internetul? De ce nu i s-a 
dat răspuns concret  care este suma care s-a plătit. 
      Domnul primar îi răspunde că toate contractele sunt publice pe SEAP, respectiv SICAP, 
poate vedea tot ce îl interesează. 
      Domnul Burnescu spune că a sesizat un conflict de interese la proiectul cu bugetul. Există 
un studiu geotehnic , iar domnul Chipeșiu are o firmă care se ocupă cu așa ceva. 
Urmează discuții care nu se înțeleg din cauza că toată lumea vorbește. 
        Domnul Meșteru dă cuvăntul domnului Rotaru care își expune o problemă personală 
legată de terenurile deținute. Reclamă ocuparea unui teren dar discuțiile sunt neinteligibile, 
incoerente și  pe ton ridicat . Nu este posibilă redarea lor. 
        Domnul Meșteru încearcă că închidă discuția care a degenerat  și spune că nu este 
atribuția consiliului local . O invită să-și prezinte problema pe domnișoara Bran , prezentă la 
ședința de consiliu. 
        Domnișoara Bran spune că are o problemă cu deversările ilegale de ape menajare din 
partea unor vecini și întreabă dacă consiliul local are atribuții legate  de mediu. Spune că a 
făcut mai multe sesizări la poliție, la primarie , la garda de mediu, la sanepid. 
       Domnul Meșteru îl invită pe domnul Alionte să expuna problema dacă o cunoaște. 
       Domnul Alionte spune că a luat cunoștință de această problemă , a discutat cu poliția 
locală, dar în urma controalelor făcute de garda de mediu și direcția de sănătate publică a fost 
încheiat un proces verbal în care s-a constatat că nu există urme de dejecții. Domnișoara este 
nemulțumită de răspunsul dat și a făcut o nouă sesizare. Urmează să se facă o altă verificare 
la fața locului de către garda de mediu. 



        Domnul Popescu spune că dumnealui cunoaște situația pentru că a fost la fața locului și 
a văzut un rîu de dejecții, s-a interesat și a citit legislația . Garda de mediu și poliția locală are 
competențe în acest domeniu. Dar poliția locală are program de 8 ore  și dacă deversarea se 
produce în afara orelor de program , nu are cum să constate . Consideră că trebuie să avem o 
poliție locală eficientă și să aplice amenzile prevăzute de lege, care în aceste cazuri sunt de la 
10000  la 30000 lei , inclusiv confiscarea mijlocului de transport în cazul transportului de 
deseuri ilegale. 
        Doamna Puiu întreabă dacă știe persoana care deversează și dacă o cunoaște,  să  o 
acționeze în instanță. Instanța va desemna un expert . Divergențele dintre proprietățile private 
sunt soluționate de către instanță. Nici o persoană nu are dreptul să intre pe proprietea altei 
persoane , fără drept.  
        Domnul Popescu spune că garda de mediu are acest drept.  
        Domnul Chipeșiu spune că această problemă este nu este de competența consiliului 
local. 
        Domnișoara Bran spune că apele menajere deversate ajung și pe domeniul public, pe 
Fundătura Merilor. 
        Domnul primar spune că dacă este vorba de domeniul public sau privat al orașului 
poliția locală are dreptul să intervină.  
        Domnul Popescu spune că avem un compartiment de poliție locală care are un buget 
substanțial și propune să se facă o hotărâre de consiliu,  pentru a face poliția locală eficientă 
și pentru a stabili un program de 24 ore așa încât să  poată interveni și să dea amenzi. Să se 
modifice regulamentul aprobat prin HCL nr. 40 și să se mărească amenzile, pentru că dacă 
oamenii vor fi sancționați a doua oară nu vor mai face. Spune că acest caz nu este singurul 
din oraș.  
         Doamna Puiu spune că poliția locală poate intra pe proprietatea unei persoane numai 
dacă această persoană a solicitat , dar nu poate intra pe proprietățile vecine . Discuțiile 
degenerează și nu mai pot fi redate.  
         Domnul Meșteru Emil , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară din 20 
aprilie    2021. 
         Drept pentru care s-a  încheiat prezentul proces verbal. 

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

 


