
               

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                           
 

PROCES-VERBAL 
 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 30.06.2021 
 
 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. 76 din 
23.06.2021.  
            Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos. 
  
           Domnul Popescu Sorin , 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 sala de ședințe sunt prezenți mai 
mulți cetățeni ai orașului, cei mai mulți având domiciliul în strada Baia Dorobanți. 

            Domnul Popescu Sorin , preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi : 
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 27 

mai  2021. 
2. Proiect de hotărâre  nr. 6499/130 din 23.06.2021 privind aprobarea susţinerii 

financiare a „Asociaţiei Clubul Sportiv Atletico Slănic” în vederea derulării 
programului sportiv „Performanță națională și internațională Slănic 2021” 

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

3. Proiect de hotărâre  nr. 6502/133 din 23.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de 
desfăşurare a activităţilor din sectorul comercial și al serviciilor de piață în orașul 
Slănic    
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

4. Diverse. Întrebări. Interpelări 
 

            Domnul  Popescu, preşedintele de şedinţă,  supune la vot proiectul ordinii de zi. 

             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  Popescu Sorin, preşedintele de şedinţă, supune la vot proiectul ordinii de zi 
suplimentat , care este aprobat  în unanimitate 
       Având în vedere prezența  cetățenilor din strada Baia Dorobanți, se hotărâște ca aceștia 
să  își prezinte problemele înainte de  dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi. 
      Domnul Marinescu   ia cuvântul în numele  locuitorilor din strada Baia Dorobanți și 
spune că această strada este foarte des inundată, că nu  au fost realizate lucrări de reabilitare, 
că sunt probleme grave cu deversarea dejecțiilor și canalizarea , că pe acestă stradă se 
depozitează adeseori deșeuri și că sunt necesare urgent lucrări de asfaltare. 
      Domnul Popescu îl invită pe domnul primar să răspundă. 
      Domnul primar spune că această strada este cuprinsă într-un proiect de reabilitare, 
împreună cu alte 63 de străzi din oraș. Acum se realizează studiul de fezabilitate, dar nu știe 
când vor începe lucrările pentru că un asemenea proiect poate dura pînă la 4 ani. Până atunci 
se vor efectua lucrări de reparații curente . 
       Domnul Marinescu   spune că și apa care se scurge de la podul Salinei ,  intră pe acestă 
stradă și ar trebui luate măsuri. Este nevoie de un trotuar care să oprească scurgerea apei. Pe 
această stradă sunt multe persoane în vârstă. 
        Domnul primar întreabă dacă nu ar fi mai util să se stabiliescă o întâlnire la fața locului, 
pentru a se puncta toate aceste neajunsuri. 
        Doamna Florea spune că sunt multe persoane care folosesc această stradă dar nimeni nu 
face curățenie și nu cosește iarba , deși sunt la un pas de centrul orașului. Sunt multe persoane 
în vârstă care nu își pot cosi iarba din dreptul proprietăți. Strada a fost transformată în izlaz 
pentru animale de către unii cetățeni care au intrare din Bulevardul Muncii. Cei care vor să 
crească animale nu trebuie să deranjeze vecinii  și să deversese dejecții pe stradă. Îl roagă pe 
domnul primar să vină să vadă la fața locului.Spune că strada s-a îngustat , pentru că unii 
cetățeni au intrat cu gardurile.  
       Domnul primar îi roagă să depună o cerere în acest sens, la registratura primăriei.Se 
stabilește, că vineri la ora 9, domnul primar va veni la fața locului. 
       Domnul primar spune că are rugămintea să se desfășoare ședința consiliului local pentru 
că dumnealui are o altă ședință, de la care nu poate să lipsească. 
Cetățenii din strada Baia Dorobanți părăsesc sala de ședință. Rămân să asiste la ședință 
domnul Burnescu și domnul Tucaliuc. 
Se reiau lucrările ședinței . Se supune la vot  Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 
Local din data de 27 mai  2021. Procesul verbal  este aprobat în unanimitate.  

 Domnul  Popescu Sorin , preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 2 lea din 
ordinea de zi:  Proiect de hotărâre  nr. 6499/130 din 23.06.2021 privind aprobarea susţinerii 
financiare a „Asociaţiei Clubul Sportiv Atletico Slănic” în vederea derulării programului 
sportiv „Performanță națională și internațională Slănic 2021”, iniţiator domnul primar 
Daneluș Costea , apoi dă cuvântul domnului primar să prezinte proiectul. 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. 

          Domnul primar   spune că așa cum a promis, propune acordarea  sumei de 10000 lei  și 
Asociației Sportive Club Atletico Slănic în aceleași condiții , ca în cazul Asociației Club 
Măgura.  
        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 în forma prezentată 
- Comisia nr.3, aviz favorabil în forma prezentată 

Nu sunt discuții. Se trece la votul în plen. Președintele de ședință supune la vot proiectul de 
hotărâre în forma depusă de inițiator. Proiectul de hotărâre  nr. 6499/130 din 23.06.2021 
privind aprobarea susţinerii financiare a „Asociaţiei Clubul Sportiv Atletico Slănic” în 
vederea derulării programului sportiv „Performanță națională și internațională Slănic 2021”, 
iniţiator domnul primar Daneluș Costea, este aprobat cu 15 voturi pentru. 

      Domnul preşedinte de şedinţă,  dă citire punctului al 3 lea din ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre  nr. 6502/133 din 23.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a 
activităţilor din sectorul comercial și al serviciilor de piață în orașul 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.  Domnul primar  spune că este vorba de un regulament al 
activităților comerciale  și că s-au stabilit anumite reglementări locale pentru a da voie și 
celor care au activități sezoniere să se desfășoare legal. Pentru o zi sau câteva ore oricine 
poate să ocupe domeniul public , ca să își vândă produsele.  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. 6502/133 din 23.06.2021 
privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor din sectorul comercial și al 
serviciilor de piață în orașul Slănic   , inițiator domnul primar Costea Daneluș este aprobat cu 
15 voturi pentru  

 Se trece la punctul 4:  Diverse. Întrebări. Interpelări 

Solicită cuvântul domnul primar care spune că a primit de la Poliția orașului Slănic , în data 
de 23 iunie 2021 un proiect privind organizarea eficientă a circulației rutiere în zona centrală 
a orașului. Este vorba de crearea unui sens giratoriu și stabilirea pe străzile din centru orașului 
de sens unic de circulație, respectiv, strada Slănicului, Alexandru Odobescu, strada 23 august, 
strada Vasile Alecsandi , pentru a decongestiona centrul orașului , mai ales în zilele de 
sâmbătă și duminică și de a monta indicatoare de circulație . Dă citire proiectului privind 
organizarea eficientă a circulației rutiere în zona centrală a orașului.  
       Domnul Chipeșiu se înscrie la cuvânt și întreabă dacă s-a calculat distanța necesară, în 
sensul giratoriu ,  pentru  autovehiculele grele care vin la salina, dumnealui considerând că nu 
se pot încadra. 
       Domnul primar spune că au fost reprezentanți ai poliției care au verificat la fața locului și 
au măsurat, un sens giratoriu cu diametru de 3 m . 
       Domnul Popescu întreabă dacă în nota de fundamentere nu au spus  că vor sta mai mult 
pe stradă pentru a fluidiza circulația, mai ales sâmbătă și duminica. 
       Domnul primar spune că în anii anteriori nu se putea dezăpezi din cauza tirurilor care 
staționau în oraș. 
       Domnul Chipeșiu consideră că este o greșeală să se direcționeze tir-urile prin centrul 
orașului și este nevoie de un studiu de trafic . 



        Domnul Meșteru spune că ar fi necesar un proiect, pentru că drumul este  al consiliului 
județean  și se schimbă sensul circulației , se vor creea parcări și pe stânga și pe dreapta și se 
vor complica lucrurile, iar un proiectant va ști care este raza de curbură a sensului giratoriu. 
        Domnul primar spune că oricum va veni cu un proiect , acum  dorește, doar  să aducă la 
cunoștința consiliului local această intenție. 
        Domnul Chipeșiu spune că este vorba de un drum județean și sunt necesare avize de la 
consiliul județean și poliția județeană.  
        Domnul Meșteru spune că trebuie să vedem întâi proiectul, care se va face în limita legii 
și cu acceptul proprietarului drumului, pentru că drumul județean este al consiliului județean 
din gard în gard. 
        Domnul Popescu spune că nu se poate invita poliția orașului într-o ședință de consiliu , 
pentru unele recomandări? Solicită domnului primar achiziționarea și montarea de 
relantisoare așa cum au făcut alte localități, pentru trecerile de pietoni în anumite zone. 
        Domnul Alionte spune că s-a discutat deja cu poliția și s-a stabilit că se vor monta 
relantisoare în patru locații , la peron la Prajani, la podul cu tunel, la Popescu , la Florea. 
        Domnul Meșteru spune că există lege ,  că viteza trebuie respectată , 50km/ora și nu 
trebuie să blocăm orașul cu relantisoare care vor trebui scoase la iarnă. 
        Domnul Popescu spune că este nevoie pentru că poliția nu prea iese pe stradă.Spune că 
face naveta în fiecare zi și știe cum este pe stradă. 
        Domnul Meșteru spune că nu trebuie să pedepsim pe toată lumea. 
        Domnul Buzea se înscrie la cuvânt și spune că au apărut urși cu pui și întreabă ce se 
poate face. 
         Domnul primar spune că cei care au probleme cu urși și mistreții care le distrug 
proprietățile , trebuie să facă o solicitare la primărie . Primăria ia legătura cu prefectura care 
la rândul său anunță asociația de vânători. Se poate acționa și în instanță.Oamenii trebuiesc 
îndrumați să se adreseze primăriei, care va urma calea legală. 
         Domnul Bădulescu întreabă dacă s-au făcut adrese cetățenilor pentru a-și face curățenie 
în fața porții, așa cum s-a discutat anul trecut. 
         Domnul primar spune că nu este nevoie de adrese de înștiințare pentru că este lege. 
Fiecare cetățean este obligat să își facă curățenie în fața porții. 
         Domnul Bădulescu întreabă dacă poliția locală nu poate să amendeze, iar domnul 
primar spune că poliția locală are un regulament pe care trebuie să îl respecte. Se poate face 
un regulament pentru a da posibilitatea poliției locale să aplice amenzi, în baza hotărârilor 
consiliului local. Domnul primar spune că cine vrea să facă curățenie,  face,  fără să vină 
poliția să îl înștiințeze. Cine nu face curat ori este bolnav ori nu vrea să facă. 
         Domnul Bădulescu spune că mai are o problemă aceea cu decolmatarea de la podul de 
la calea ferată și rutieră de la Prăjani. A ridicat de mai multe ori problema dar nu s-a rezolvat. 
        Domnul primar spune că trebuie sesizată direcția de drumuri de la Consiliu județean. 
        Domnul Moldoveanu spune că are o problemă cu un vecin care deversează resturile de 
la cazanul de țuică.Spune că va face o poză pentru a se vedea că nu are bazin de depozitare a 
borhotului.S-a venit de la primărie și s-a amplasat o plăcuță cu depozitarea gunoiului interzis, 
dar nu s-a uitat nimeni . Mirosul este insuportabil. 
        Domnul primar spune că autorizațiile pentru cazanele de țuică nu se mai eliberează de 
către primărie. 
        Domnul Moldoveanu spune că poliția locală trebuie să se implice în acest caz. 
        Domnul primar spune că și dumnealiui a fost acuzat că face țuică dar cazanul nu mai 
funcționeză de peste 4 ani, fiind sigilat. 
       Doamna Stere spune că sunt multe locuri în care se fabrică țuică fără aprobare. 
       Domnul Burnescu spune că dacă nu mai funcționează cazanul de ce nu taie teava de 
deversare. 
       Domnul primar spune că aceea teavă este pentru apa pluvială. 
       Domnul Burnescu spune că este nevoie de o soluție pentru cetățenii (familia Mocirlă)  de 



pe Splaiul Prăjani, care au probleme de câte ori plouă și vălcelul se revarsă. 
         Domnul Alionte spune că acolo s-a intervenit prima dată , dar nu se poate face mai 
mult, din cauza podului. 
         Domnul Burnescu spune că este nevoie de ridicarea podului , pentru a nu mai opri 
curgerea apei. Cu 30-35 mii lei se poate rezolva  și se poate ridica podul. 
         Domnul primar spune că dacă este pe domeniul public sau privat al orașului se poate 
interveni. Dacă este vorba de proprietate privată a cetățenilor nu poate interveni. 
         Doamna Mușat spune că se și aruncă gunoaie de la casele de sus,   care blochează 
cursul apelor. 
         Doamna Puiu pune că la problema privind curățenia în fața porților este legea nr. 
273/2020 art.9, care prevede că cetățenii sunt obligați să își facă curățenie în fața porților, dar 
din păcate nu există sancțiune pentru cei care nu își fac.  
        Domnul Alionte spune că sunt persoane care îți fac curat și au solicitat spijinul nostru. 
Sunt persoane în vârstă care nu îți pot face curat și i-am ajutat, dar nu avem personal suficient 
pentru toate solicitările,. 
        Doamna Puiu spune că dacă un cetățean nu își face curat în fața porții , primăria trebuie 
să facă curățenie și să îl pună la plata lucrării efectuate. 
        Domnul Burnescu spune că mai are o întrebare pentru domnii consilieri, dacă a fost 
cineva curios să se uite pe devizul și recepția lucrărilor  de la Baia Verde, pentru că ei sunt în 
măsură să ceară devizul, cantitățile de lucrări , procesul verbal de recepție . 
        Domnul Chipeșiu spune că nu este nevoie să le spună dumnealui ce au de făcut.   
        Domnul Popescu Sorin  , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară din 30 
iunie    2021. 
        Drept pentru care s-a  încheiat prezentul proces verbal. 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Popescu Sorin     Secretar general oraş Slănic, 
                                                                                    Cojocaru Cerasella Isabela  

 


