PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 27.05.2021
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. 70 din
20.05.2021.
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 14
consilieri locali , iar domnul Chipeșiu Florinel participă online , pe platforma WhatsApp.
Participă, de drept, domnul primar Costea Daneluș şi doamna Cojocaru Cerasella Isabela,
secretar general al oraşului Slănic.
Domnul Sorin Popescu propune păstrarea unui moment de reculegere pentru domnul Băican ,
care făcea parte din compartimentul poliție locală și care a decedat. Se păstrază un moment
de reculegere .
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 20
aprilie 2021.
2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de
13 mai 2021.
3. Proiect de hotărâre nr. 5370/119 din 20.05.2021 privind aprobarea contului de
execuție al bugetului local al orașului Slănic, încheiat la 31 martie 2021
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea
- Avize: toate comisiile
4. Proiect de hotărâre nr. 5372/121 din 20.05.2021 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

5. Proiect de hotărâre nr. 5374/123 din 20.05.2021 privind taxele de intrare - lacuri
Baia Verde, pentru sezonul turistic 2021
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea
- Avize : toate comisiile
6. Diverse. Întrebări. Interpelări
Domnul Popescu, preşedintele de şedinţă, solicită aprobarea de suplimenare a
proiectului ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre nr. 5555/127 din 26.05.2021 privind
suplimentarea sumei aprobate pentru lucrările de reparatii și plombare a unor străzi din
orașul Slănic, initiator domnul primar. Suplimentarea ordinii de zi se aprobă cu 15 voturi
pentru.
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.
Se supune la vot Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de
20 aprilie 2021. Procesul verbal este aprobat în unanimitate.
Se supune la vot Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data
de 13 mai 2021. Procesul verbal este aprobat cu 12 voturi pentru și 3 abțineri: domnii
Chipeșiu Florinel, Buzea Cristian și doamna Stere Mihaiela. Doamna Stere spune că nu a
primit convocarea pe email. Doamna secretar spune că trebuie să se verifice toate adresele de
email ale consilierilor, pentru că unele au probleme.
Domnul primar spune că dacă sunt probleme tehnice cu tabletele și acestea nu mai
funcționează, acestea pot fi înlocuite și întreabă cine are nevoie de o tabletă nouă.
Domnul Moldoveanu spune că dumnealui nu a primit tabletă. Domnul Baicu spune că
nici dumnealui nu a primit.Domnul primar spune că va pune la dispoziția domnilor consilieri
tabletele necesare într-o lună. Doamna secretar spune că uneori nici semnalul nu este foarte
bun .
Domnul Popescu Sorin , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 3 lea din
ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 5370/119 din 20.05.2021 privind aprobarea contului de
execuție al bugetului local al orașului Slănic, încheiat la 31 martie 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 citește proiectul inițiat și spune că nu au fost făcute cheltuieli foarte
mari în primul trimestru, investițiile urmează să se realizere așa cum au fost aprobate în
buget.
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. 5370/119 din 20.05.2021
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Slănic, încheiat la 31
martie 2021, iniţiator domnul primar Daneluș Costea, este aprobat cu 15 voturi pentru.
Domnul preşedinte de şedinţă, dă citire punctului al 4 lea din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre nr. 5372/121 din 20.05.2021 privind modificarea structurii organizatorice pentru
aparatul de specialitate al primarului oraşului Slănic şi al serviciilor aflate în subordinea
Consiliului Local al 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. Domnul
primar spune că , în urma adresei primite de la instituția prefectului, a fost desființat un post
de funcționar public în compartimentul poliție locală. Conform numărului de locuitori din
localitate , orașul Slănic are prevăzute un număr de 5 posturi, la poliția locală. 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. 5372/121 din 20.05.2021
privind modificarea structurii organizatorice pentru aparatul de specialitate al primarului
oraşului Slănic şi al serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Slănic,
inițiator domnul primar Costea Daneluș este aprobat cu 15 voturi pentru
Domnul Popescu Sorin , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 5 lea din ordinea
de zi: Proiect de hotărâre nr. 5374/123 din 20.05.2021 privind taxele de intrare - lacuri
Baia Verde, pentru sezonul turistic 2021, 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 . Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului local.
Domnul primar spune că a păstrat taxele de intrare stabilite în anul 2019, fără să le modifice,
întrucât a considerat că sunt corespunzătoare și pot susține cheltuielile curente de la Baia
Verde.
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

Domnul Bădulescu spune că , la comisia nr.3, s-a votat un amendament , acela că
pentru pensionarii cu domiciliul în Slănic să se acorde accesul gratuit de luni până vineri , cu
prezentarea buletinului și a talonului de pensie.
Doamna secretar îi îmânează domnului Bădulescu formularul pentru completarea
amendamentului și semnarea acestuia și spune că această facilitate pe care o propun trebuie
să respecte legislația privind ajutoarele de stat și legislația privind concurența . Acest
amendament poate creea o discriminare , deoarece oameni au drepturi egale indiferent unde
locuiesc.

Domnul primar spune că în cazul acordării de ajutoare nu pot intra toți pensionarii ci
trebuie să se țină cont de veniturile fiecăruia.
Domnul Meșteru spune că măsura este discriminatorie și că s-a mai încercat în trecut
asemenea scutiri dar au fost avertizați că se încalcă principiul nediscriminării și principiul
concurenței , ceilalți operatori economici vor fi concurați neloial.Spune că un pensionar poate
avea pensie de 2500 lei , iar un salariat are salariul minim pe economie de 1200 lei și 3
persoane de întreținut. Sunt pensionari care au pensii de 3500-4000 lei și le dăm gratuitate,
iar unui salariat nu 1200 lei nu i se acordă. Consideră că amendamentul propus este
discriminatoriu și se va abține de la vot.
Doamna secretar spune că nu este legală forma propusă .
Domnul Popescu spune că în alte localități există asemenea facilități.
Domnul primar spune că pot exista asemenea facilități dar pentru persoane defavorizate care
au nevoie de sprijin. Propune să se inițieze un proiect de hotărâre în acest sens .
Domnul Meșteru spune că se dă gratuitate pensionarului de 45 ani cu 4000 lei pensie , dar nu
se dă gratuitate persoanelor cu handicap .
Domnul Buzea spune, că în cazul acordării acestei gratuități , ceilalți operatori economici din
oraș , cu același tip de activitate economică, or să facă plângere la Oficiul concurenței, pentru
concurență neloială.
Domnul Popescu spune că sunt localități care acordă reducere pentru pensionari.
Domnul Meșteru spune că a întâlnit asemenea situații dar reducerile sunt pentru toți
pensionari, indiferent de domiciliu.
Doamna Stere spune că pensionarii au reducere la biletele de tratament, dar toți , nu în funcție
de domiciliu.
Domnul primar spune că va analiza propunerea făcută astfel încât ea să fie legală .
Nu mai sunt alte discuții și se trece la votul în plen al proiectului de hotărâre în forma
prezentată de către inițiator. Proiectul de hotărâre nr. nr. 5374/123 din 20.05.2021 privind
taxele de intrare - lacuri Baia Verde, pentru sezonul turistic 2021, initiator domnul primar
este aprobat cu 15 voturi pentru .
Domnul Popescu Sorin , preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 6 lea din ordinea
de zi: Proiect de hotărâre nr. 5555/127 din 26.05.2021 privind suplimentarea sumei aprobate
pentru lucrările de reparatii și plombare a unor străzi din orașul Slănic, initiator domnul
primar, 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 în hotărârea nr. 14 din 25.02.2021 s-a aprobat suma de 20000
lei pentru reparații și plombări pe drumul județean și strada Ștefan cel Mare. Nu a fost trecută

și zona Salinei, adica Justiției, Praporgescu, Salinei și alte străzi din zonă, pentru că s-a sperat
că va începe lucrarea de realizare a canalizării, dar cum această lucrare nu a fost demarată ,
încă , vor trebui refăcute și plombate și aceste străzi. In buget au fost deja prevăzute sumele
pentru reparații .
Domnul Meșteru întreabă dacă s-a luat în calcul și ridicarea capacelor de canal.
Domnul primar spune că s-a prevăzut și ridicarea capacelor , pentru că propunerea s-a făcut
în ședința din februarie , de către domnul Mare.
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. Proiectul de hotărâre nr. 5555/127 din
26.05.2021 privind suplimentarea sumei aprobate pentru lucrările de reparatii și plombare a
unor străzi din orașul Slănic, initiator domnul primar, este aprobat cu 15 voturi pentru .
Se trece la punctul 7: Diverse. Întrebări. Interpelări
Solicită cuvântul domnul primar care spune că în luna noiembrie a mers la Consiliul județean
și a propus președinteșlui consiliului județean , înființarea unei secții exterioare a spitalului
județean , în orașul Slănic, cu asigurarea de către orașul Slănic a clădirii necesare. Dă citire
unor extrase din Strategia de dezvoltare a județului Prahova, cu referire la orașul Slănic. Sunt
cuprinse în strategie proiecte ca: reabilitarea drumului județean 102 Slănic Schiulești,
înființare rețeaua de gaze naturale , reabilitare Salina Slănic și extinderea rețelei spitalicești a
Spitalului Județean Ploiești prin construirea unor secții noi pentru mărirea capacității. proiect
susținut de către UAT Județul Prahova , în parteneriat cu UAT Slănic. Spune că s-a gândit la
2 locații.Una dintre ele este zona de la sere, în cazul în care se dorește construirea de la zero a
clădirii, sau școala din Prajani, care ar putea fi modificată. In cazul în care se va hotărâ să
punem la dispoziție clădirea școlii, pași care trebuiesc urmați sunt următorii: obținerea
avizului Ministerului Educației pentru schimbarea destinației acestei clădiri și apoi punerea
ei la dispoziția consiliului județean. Clădirea poate fi modificată și transformată. Întreabă
dacă consiliului local are o altă propunere.
Domnul Meșteru spune că procedura de schimbare a destinației este aceeași ca în cazul
grădiniței din Groșani .
Doamna secretar spune că în cazul schimbării destinației bazei materiale a instituțiilor și
unităților de învățământ , se aplică Ordinul Ministerului Educației nr. 5819 din 2016, dar
schimbarea destinației se face pe perioada determinata între 5 și 25 de ani . Numai în situații
temeinic justificate, schimbarea destinației se poate face pe perioadă nedeterminată când
imobilul nu mai poate fi utilizat în procesul instructiv-educativ și poate fi alocat unor instituții
publice pentru desfășurarea activităților specifice acestora.
Domnul Meșteru spune că în acest caz ar trebui să pornim de la ce suprafață de teren ne este
necesară pentru construirea unei clădiri cu destinația de spital, având în vedere că sunt
necesare și parcări. Spune că terenul cel mai bun ar fi cel de lângă casa pădurii, unde sunt
6000 mp , mai ales dacă se reface și drumul județean 102 Slănic Schiulești.
Doamna Stere spune că și terenul de la sere ar fi bun de folosit în acest scop.
Domnul primar spune că va lua în calcultoate cele 3 variante propuse.
Domnul primar dă citire adresei domnului Vlăsceanu care solicită un spațiu pentru
activitatea de producție sucuri , dulceață - procesare fructe. Spune că are în vedere clădirea
din piața orașului.

Domnul Meșteru întreabă dacă nu ar fi mai bine să i se închirieze teren și să își construiască
singur hala.
Doamna secretar spune că înainte de a se lua a hotărâre trebuie să se consulte PUG-ul
localitații, pentru că în zonă de locuințe nu putem aproba o altă destinație, ca aceea de
unități industriale sau agricole.
Domnul primar prezintă cererea de asociere a Clubului sportiv Atletico Slănic , depusă
de domnul Mușat Gheorghe și întreabă dacă consiliul local preia propunerea de asociere, iar
la rectificare va acorda o sumă pentru finanțare.
Domnul Popescu spune că este de părere ca acest club cu rezultate excelente să fie sprijinit.
Domnul primar prezintă adresa de la Ministerul Sănătații cu privire la finanțarea activităților
de asistență medicală comunitară și spune că pentru postul vacant din organigrama primăriei,
ministerul a transmis că nu are fonduri , dar el poate fi finanțat din bugetul local. Spune că
este nevoie de un asistent medical la Baia Verde. Direcția de sănătate publică nu permite
folosirea asistenților medicali , finanțați din fondurile Ministerului Sănătății în activitatea de
la Baia Verde. Este nevoie de un asistent medical la Baia Verde.
Domnul Gortoescu spune că nu este de ajuns un singur asistent medical la Baia Verde, pentru
că nu poate desfășura mai mult de 8 ore zilnic.
Domnul primar spune că aceasta activitate este pe perioadă determinată și nu se găsesc
persoane care să lucreze doar pentru 3 luni.
Domnul Popescu întreabă dacă nu poate face un contract de colaborare cu o clinică medicală.
Domnul Gortoescu spune că în cazul acesta , clinicile medicale solicită sume foarte mari.
Domnul Moldoveanu întreabă dacă postul d asistent va fi scos la concurs , iar domnul primar
spune că da, pentru că orice post trebuie scos la concurs, dar acest post nu este bugetat.
Domnul Gortoescu spune că o variantă ar fi plata cu ora, așa cum se face în cadrul campaniei
de vaccinare.
Domnul Moldoveanu întreabă dacă nu ar putea fi folosit asistentul medical de la școală , pe
perioada vacanței.
Domnul primar spune că nu este permis de către direcția de sănătate publică.
Domnul Meșteru spune că ar fi varianta unui contract de prestări servicii pentru activitatea de
la Baia Verde.
Domnul primar spune că avem nevoie și de femeie de serviciu, care ar putea fi preluată
ulterior la centru de zi care se va înființa.
Domnul Meșteru spune că ar putea fi mutată o persoană de la sector, la Baia Verde, pentru 3
luni, pentru că dacă nu avem personal nu putem deschide activitatea.
Domnul primar spune că activitatea de la Baia Verde trebuie să respecte legea .
Domnul Popescu Sorin , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară din 27
mai 2021.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Popescu Sorin

Secretar general oraş Slănic,
Cojocaru Cerasella Isabela

