
               

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                           
 

PROCES-VERBAL 
 
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 19.07.2021 
 
 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. 87 din 
12.07.2021.  
            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 este prezent domnul 
Burnescu Florin, care filează cu telefonul mobil. 
          Doamna  Stere spune că în ședința trecută a fost filmată , jumătate de ședință fără 
acord. A fost filmată când încasa banii de la domnul Grigore și postat pe facebook . 
Consideră că nu poate fi filmată fără acordul dumneaei. 
          Domnul Popescu solicită doamnei secretar un punct de vedere. 
          Doamna secretar spune că ședințele de consiliu local sunt publice și că nu este precizat 
în regulamentul consiliului local dacă ele se pot filma și dacă pot fi făcute publice prin 
filmare. 
          Domnul Popescu întreabă dacă domnii consilieri sunt de acord să fie filmați și dacă vor 
să supună la vot filmarea ședinței de către o altă persoane  . 
          Doamna secretar spune  că în Codul administrativ se prevede că ședințele sunt publice, 
că pot participa cetățenii la ședințe dar nu prevede dacă ele pot fi filmate și postate în spațiul 
public de către cetățeni. 
           Domnul Popescu întreabă ce se poate hotărâ în situația de față. 
           Doamna secretar spune  că domnii consilierii sunt persoane publice  și în această 
situație iși asumă fiecare statutul de persoană publică. 
           Domnul Chipeșiu întreabă,  că presupunând că domnii consilieri nu sunt de acord să 
fie filmați,  ce se întâmplă? 
           Doamna secretar spune că pot depune plângere. 
           Domnul Burnescu spune că dacă se schimbă regulamentul și se va interzice filmarea , 
dumnealui se va supune. 
           Domnul Chipeșiu spune că dacă se dorește acest lucru este necesar să se schimbe 
regulamentul. 
           Domnul primar spune că în regulament nu scrie că pot fi filmați. Cuvântul public 
înseamnă că poate fi filmat la conferințele de presă  sau când se dă acceptul să fie filmat. 



         Domnul Burnescu spune domnul primar este persoană publică și prezent la ședințele de 
consiliul local. 
         Doamna Stere propune ca ședințele să fie filmate și făcute publice prin intermediul 
camerei  care filmează ședința. 
        Domnul Meșteru Emil spune că dacă se va face proiect de hotărâre de modificare a 
regulamentului de funcționare a consiliului local acela se va supune la vot. Deocamdată nu au  
ce vota.  
         Domnul primar spune că dumnealui vine în ședință numai cu proiecte de hotărâre 
pentru a fi votate. 

            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 30 
iunie  2021. 

2. Proiect de hotărâre  nr. 7211/140 din 09.07.2021 privind aprobarea Regulamentului 
privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile 
de sport,  aflate în   Orașul Slănic. 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

3. Proiect de hotărâre  nr. 7214/143 din 09.07.2021 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă  pentru august  - octombrie   2021. 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

4. Proiect de hotărâre  nr.7217/146 din 09.07.2021 privind rectificarea bugetului local al 
oraşului Slănic pentru anul  2021. 

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

             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  , 
care este aprobat  în unanimitate. 
 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. 7211/140 din 09.07.2021 privind aprobarea 
Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și 
terenurile de sport,  aflate în   Orașul Slănic, 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 domnii consilieri au avut la dispoziție regulamentul  și dacă 
au ceva de adăugat, îi invită la discuții. 
          Domnul Buzea se înscrie la cuvânt și spune că a formulat un amendament. Spune că  
nu poate fi stabilit un program al parcurilor, locurilor de odihnă, grădinile de cartier între 
orele 6-23. Poliția înseamnă că poate să sancționeze prezența oamenilor după ora 23. În 



legătură cu legea fumatului , nu înțelege unde se poate fuma, în locurile publice. 
          Doamna secretar spune că fumatul este interzis doar în locurile de joacă, dar domnul 
Buzea spune că acestea nu sunt delimitate și a propus un amendament împreună cu domnul 
Gortoescu. 
         Doamna secretar întreabă cum este formulat amendamentul. 
         Domnul Buzea spune că nu se stabilește clar care este locul de joacă și cât este el 
delimitat și se pot face creea confuzii, in ceea ce privește cat se consideră loc de joacă.   
Consideră că nu este necesar să se stabilească un program al parcurilor, având în vedere că 
orașul Slănic este stațiune, iar localnicii  și turiști stau până mai târziu în parcuri. Domnul 
Buzea dă citire amendamentului propus. 
         Domnul Popescu spune că și în alte orașe , precum Vălenii de Munte și chiar în 
București este stabilit  un program.  
          Domnul Buzea spune că nu trebuie să ne raportăm nici la Văleni și nici la București 
pentru că orașul este o stațiune în care vin turiști care  vor să respire aer curat . 
          Domnul Meșteru întreabă cine constată că se respectă programul.Poliția locală nu are 
program noaptea așa că nimeni nu poate constata. 
          Doamna secretar spune că toate contravențiile pot fi constatate de către poliția locală, 
jandarmeria, poliția română și împuterniciți ai primarului. 
          Domnul Popescu spune că ar putea să pună la dispoziție o filmare pentru a se vedea ce 
era la ora 3 noaptea în parc. 
           Domnul Buzea spune că avem legislație , iar cine este imputernicit trebuie să se 
asigure de respectarea ei. 
           Domnul Popescu solicita supunerea la vot a amendamentului  și întreabă cine este de 
acord cu amendamentul de modificare a art.4 din regulament. 
         Secretarii comisiilor de specialitate  prezintă avizul comisiilor de specialitate ale 
consiliului local.     

- Comisia nr.1, aviz favorabil  în forma prezentată 
- Comisia nr.2, propune amendamentul domnilor Buzea și Gortoescu  
- Comisia nr.3, aviz favorabil în forma prezentată și solicită dezbaterea în plen. 

           Domnul Popescu intreaba ce ar trebui delimitat un loc de fumat sau locul de joacă. 
Spune că este de acord cu delimitarea locului de joacă dar nu este de acord cu accesul liber , 
fără a se stabili un program .  

           Doamna secretar întreabă cum se formulează amendamentul, se vor delimita locurile 
de joacă, prin gard? 

           Domnul Meșteru spune că în mod normal locurile de joacă sunt delimitate. 

           Domnul Grigore spune că și in alte localități locurile de joacă sunt delimitate și este 
foarte frumos. 

           Domnul Meșteru spune că delimitarea prin gard protejează copii , acolo unde sunt 
aproape de stradă. 

           Domnul primar spune că trebuie reformulat regulamentul conform amendamentului 
propus. 

           Domnul Buzea spune că în legislația respectivă se prevede că locurile de joacă în care 
se aplică regulile privind fumatul, trebuie delimitate și împrejmuite. 

 



         Domnul Chipeșiu spune că trebuie să ne gândim mai bine altfel vom face niște țarcuri, 
pentru că dacă avem trei leagăne nu înseamnă că avem loc de joacă. 

        Doamna secretar spune că și atunci când avem doar un leagăn sau doar un topogan nu 
insemnă că putem sta în leagăn să fumăm. Fumatul este permis în aer public , dar nu în 
locurile de joacă. 

        Domnul Popescu spune că putem face în parc un loc de fumat și întreabă dacă sunt de 
acord. 

Se convine cuprinderea în regulament  a definiției loc de fumat – spații publice în aer public 
cu excepția locurilor de joacă pentru copii. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de eliminare a programului 
de acces în parc  și de stabilire  de locuri de fumat.  Proiectul de hotărâre  nr. 7211/140 din 
09.07.2021 privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de 
odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport,  aflate în   Orașul Slănic, iniţiator domnul 
primar Daneluș Costea, cu amendamentul propus este aprobat cu 14 voturi pentru și o 
abținere, domnul Mare Laurențiu Cornel. 

       Doamna Mușat întreabă dacă acest regulament se referă la parcul nou, iar domnul primar 
răspunde și spune că se referă la toate parcurile și locurile de odihnă. 

        Domnul preşedinte de şedinţă,  dă citire punctului al 2 lea din ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre  nr. 7214/143 din 09.07.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru august  
- octombrie   2021, 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 Popescu solicită propuneri. Domnul Mare o propune pe doamna Stere 
Mihaiela. Nu se mai fac alte propuneri.Nu sunt  discuții. Se trece la votul în plen. Proiectul de 
hotărâre  nr. 7214/143 din 09.07.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru august  
- octombrie   2021, inițiator domnul primar Costea Daneluș, prin care se alege doamna Stere 
Ioana Mihaiela , este aprobat cu 15 voturi pentru . 

         Domnul preşedinte de şedinţă,  dă citire punctului al 3 lea din ordinea de zi : Proiect de 
hotărâre  nr.7217/146 din 09.07.2021 privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic 
pentru anul  2021,  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.   

 Il invită pe domnul primar să prezinte proiectul de hotărâre. 

          Domnul primar spune că s-au primit bani de la Consiliul județean Prahova pentru 
realizarea PUG –lui orașului .S-au mai făcut unele schimbări, s-a renunțat la bariera 
prevăzută pentru parcarea de la salină, s-au suplimentat cheltuielile cu salariile pentru că pe 2 
august va avea loc concursul pentru ocuparea  postului de arhitect . 



        Domnul Meșteru întreabă dacă este și un concurs pentru muncitor, iar domnul primar 
răspunde că da, pentru Baia Verde , pentru că nu se poate face față, doar cu 4 muncitori. 

        Domnul Grigore se înscrie la cuvânt și spune că domnul primar a promis că la 
rectificarea din iulie va mai acorda o parte din bani, pentru biserica din Prajani, să termine 
lucrarea începută, dar acum nu a fost prevăzută nici o sumă, in plus. 

          Domnul primar spune că a prevăzut pentru biserici, în bugetul inițial suma de 500 
milioane vechi și că dacă până în luna iulie nu se vor depune proiecte , banii rămași vor fi 
repartizați celor care au depus proiecte, la începutul anului. In momentul de față s-au alocat 
200 milioane vechi , iar cei 300 rămași, vor și repartizați parohiei Prajani și bisericii 
adventiste. Spune că nu este de ușor de împărțit banii , atunci când ei sunt puțini. Cine face 
proiecte va primi bani, așa cum i s-a spus și dumnealui de către consiliul județean.  

          Domnul Popescu spune că ar dori ca la următoare rectificare să se aloce bani și pentru 
școli, de exemplu, pentru scoala din Groșani, grădinița din centru și cea din Prajani. Spune că 
sunt probleme cu căldura. In proiectul de fonduri europene ar trebui trecute și dispensarele. 
Spune că a criticat fostul primar că doar a cosmetizat pe afară clădirile dispensarului, dar ar fi 
de datoria primăriei să facă lucrări și în interior, să nu mai vedem oamenii că stau afară 
pentru că înăuntru este mai frig. Spune că sunt comune care au dispensare mult mai 
amenajate și are rugămintea să se investească mai mult în sanatate și în educație și că este o 
pată pentru oraș aceste două dispensare. Degeaba investim la ,,Baia Verde,, pentru că de 30 
de ani spunem că de acolo vin banii , dar  în serviciile  sociale investim puțin. 

          Domnul Meșteru spune,  să nu se mai joace cu cuvintele,  pentru că  anul acesta au 
folosit 11 miliarde vechi numai de la ,, Baia Verde,, . 

          Domnul primar spune că ,,Baia Verde,, este singura sursă de venit care suplimentează  
bugetul local și trebuie să facem investiții.  

           Domnul Meșteru spune că după ce s-au făcut interioarele  la încălzire este problema 
cine suportă costurile, pentru că există contracte de închiriere pe aceste spații.  

           Domnul primar spune că doamnei doctor Ene i s-a propus să mute cabinetul în spațiul 
pe care l-a deținut domnul Nacea , dar a refuzat pentru că trebuia să schimbe certificatul 
societății. Acum se încearcă alte soluții , vor fi cumpărate două centrale pentru dispensar, iar 
pentru grădinită spune că nu a știut că au probleme cu încălzirea , dar va rezolva. 

        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 mai   sunt  discuții. Se trece la votul în plen. Proiectul de hotărâre  nr.7217/146 din 
09.07.2021 privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic pentru anul  2021,  inițiator 
domnul primar Costea Daneluș, este aprobat cu 15 voturi pentru . 



         Ordinea de zi fiind epuizată domnul Popescu, preşedintele de şedinţă declară închisă 
şedinţa ordinară din 19 iulie    2021. 
         Drept pentru care s-a  încheiat prezentul proces verbal. 

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

 


