
               

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                           

 
PROCES-VERBAL 

 
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 30.09.2021 

 
 Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa ordinară, a Consiliului Local al oraşului 
Slănic, care s-a desfășurat în sala mare a Casei de Cultură Slănic  , din strada  Smârdan nr.4. 
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului oraşului Slănic nr. 131 din 
24.09.2021.  
            Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos. 
  
           Doamna Ioana Mihaiela Stere , președintele de ședință declară deschisă şedinţa de 
consiliu şi  face prezenţa consilierilor locali. Se constată că sunt prezenţi  fizic , în sala de 
ședințe  13 consilieri locali și on line domnul consilier Corbu Marian . Lipsește , fiind în 
concediu de odihnă domnul Alionte Gheorghe Georgel. Participă, de drept, domnul primar 
Costea Daneluș şi doamna Cojocaru Cerasella Isabela, secretar general al oraşului Slănic.           

Doamna Ioana Mihaiela Stere, preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi : 
 

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 31 
august  2021. 

2.  Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local 
din data de 22 septembrie  2021. 

3. Proiect de hotărâre  nr. 9846/173 din 16.09.2021 privind aprobarea prelungirii duratei 
contractului de comodat nr.7871 din 03.09.2015 pentru  atribuirea în folosinţă gratuită  
a unui spaţiu în favoarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

4. Proiect de hotărâre  nr. 9843/170 din 16.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al oraşului Slănic în Consiliul de Administraţiei al Liceului Teoretic 
Şerban Vodă , în anul şcolar 2021 -2022 

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

5. Proiect de hotărâre  nr.9841/168 din 16.09.2021 privind modificarea și completarea 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat  al orașului Slănic , înscrise în 
anexa la Hotărârea Consiliului local nr. 4 din 30.01.2007  

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



6. Proiect de hotărâre  nr.9838/165 din 16.09.2021 privind modificarea și completarea 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Slănic , înscrise în 
anexa 13 , aprobată prin HGR nr.1359/2001   
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

7. Proiect de hotărâre  nr.10034/179 din 22.09.2021  privind suplimentarea  finanțării 
programului sportiv „SPORT prin FOTBAL 2021” al „Asociaţiei Clubul Sportiv 
Orăşenesc Măgura Slănic” 
- Iniţiator: dl. consilier local Bădulescu Cristian  
- Avize: toate comisiile 

8. Diverse. Intrebări. Interpelări 

      Fiecare proiect de hotărâre , înscris pe proiectul ordinii de zi , este însoţit de referatul 
de aprobare al iniţiatorului , raportul compartimentului    din aparatul  de specialitate al 
primarului, avizele cu caracter consultativ al comiliilor de specialitate ale consiliului local . 
Toate proiectele de hotărâre , înscrise pe ordinea de zi sunt avizate de către secretarul general 
al oraşului , d-na Cojocaru Isabela Cerasella.  

  Doamna Ioana Mihaiela Stere, 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 31 
august 2021. Procesul verbal  este aprobat în unanimitate.  

 Doamna Ioana Mihaiela Stere, preşedintele de şedinţă,  supune la vot  Procesul verbal al 
şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local din data de 22 septembrie  2021. Procesul 
verbal  este aprobat cu 11 voturi pentru. Se abțin domnii Chipeșiu Florinel , Baicu Aur Mihail 
și Mare Cornel Laurențiu, care nu au participat la ședința din 22.09.2021. 

Doamna Stere  dă citire punctului al 3 lea din ordinea de zi:  Proiect de hotărâre  nr. 
9846/173 din 16.09.2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat 
nr.7871 din 03.09.2015 pentru  atribuirea în folosinţă gratuită  a unui spaţiu în favoarea 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova, 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 în luna martie a luat legătura cu comandantul jandarmeriei , 
așa cum au cerut domnii consilieri, pentru că existau unele probleme , dar de atunci lucrurile 
s-au schimbat în colaborarea cu jandarmeria. Spune că a văzut că jandarmii au fost mai 
prezenți în oraș, dar hotărârea este a consiliului local. 

Doamna Stere întreabă dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. 
Domnul Meșteru Emil se înscrie la cuvânt și spune că prezența jandarmeriei în oraș este 

benefică, că s-a asigurat mereu un spațiu cu titlu gratuit acestei instituții, iar la nivel național 
între jandarmerie și poliție există un protocol de colaborare prin care se susțin reciproc în 
acțiuni. Spune că nu trebuie să ne grăbim și că dumnelui va vota pentru prelungirea 
contractului de comodat. 

Domnul Chipeșiu spune că dumnealui nu este de acord. 
Domnul Popescu Sorin  întreabă dacă jandarmeria a prezentat vreodată un raport de 

activitate. 
Doamna secretar spune că noi le asigurăm un spațiu în care să aibă sediul, iar în cazul în 

care nu le vom mai asigura un spațiu se vor muta în alt oraș.Domnul primar spune că 
jandarmeria nu este în subordinea primarului.  

Domnul Bădulescu întreabă de ce nu se aduce SMURD-ul așa cum s-a vorbit. 



Domnul Meșteru Emil spune că SMURD-ul este o altă structură, iar domnul primar spune 
că ei aparțin de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. 

Domnul Gortoescu spune că părerea dumnealui este să nu se renunțe la jandarmi , pentru 
că sunt alte localități care îi doresc pe teritoriul lor. Au venit în sprijinul poliției și  
ambulanței,  de câte ori a fost nevoie. 

Domnul primar spune că lasă la latitudinea domnilor consilieri să hotărască dacă se 
pastrează jandarmeria în oraș. 

Domnului Chipeșiu spune că părerea dumnealui este să se amâne. 
Domnul Meșteru Emil spune că este aceeași situația ca la pompieri, și ei au un spațiu 

asigurat de primărie. 
Domnul primar spune că jandarmeria și pompierii sunt instituții ale statului care au 

dreptul legal de a beneficia de spații gratuite pentru sedii. Cu eforturi au   fost aduse în oraș , 
iar în cazul neasigurării de spații de funcționare se vor muta   în alte orașe. 

Domnul Meșteru Emil spune că au fost făcute eforturi mari pentru a fi ținute în oraș și 
pompierii și ambulanța și jandarmeria. 

Nu mai sunt discuții. 
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 și solicită dezbaterea în plen. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre hotărâre  nr. 9846/173 din 16.09.2021 privind 
aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.7871 din 03.09.2015 pentru  
atribuirea în folosinţă gratuită  a unui spaţiu în favoarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Prahova, iniţiator domnul primar Daneluș Costea ,  care  este aprobat cu 8 voturi pentru și 6 
abțineri. Se abțin  domnii: Chipeșiu Florinel, Baicu Aur Mihail, Popescu Sorin, Bădulescu 
Cristian, Corbu Marian și  Meșteru Victor Ion. 

Doamna  preşedinte de şedinţă,  dă citire punctului al 4 lea din ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre  nr. 9843/170 din 16.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al oraşului Slănic în Consiliul de Administraţiei al Liceului Teoretic Şerban Vodă , în anul 
şcolar 2021 -2022, 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 Buzea propune să rămână aceeași consilieri din anul școlar trecut, respectiv 
doamna Mușat, domnul Corbu și domnul Popescu. 

Domnul primar spune că este foarte bine pentru că acum cunosc problemele. 

Domnul Corbu Marian , care participă on-line prin platforma whatsapp spune că nu 
dorește să mai fie reprezentantul consiliului local în Consiliul de administrație al liceului.  

Doamna Stere îl propune  pe domnul Gortoescu . Nu se mai fac alte propuneri .Se supun 
la vot , cele trei propuneri: doamna Mușat Maria , domnul Popescu Sorin și domnul 
Gortoescu Mihăiță. 



Nu mai sunt  discuții. Se trece la votul în plen. Proiectul de hotărâre  nr. 9843/170 din 
16.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Slănic în 
Consiliul de Administraţiei al Liceului Teoretic Şerban Vodă, completat cu propunerile 
făcute  , este aprobat cu 14 voturi pentru  

Doamna Stere,  preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 5 lea din ordinea de zi : 
Proiect de hotărâre  nr.9841/168 din 16.09.2021 privind modificarea și completarea 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat  al orașului Slănic , înscrise în anexa la 
Hotărârea Consiliului local nr. 4 din 30.01.2007,  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 solicită 
doamnei secretar să explice  , în ce constă modificarea prevăzută în proiectul de hotărâre. 

Doamna secretar explică că , în inventarul din anul 2007, clădirea halelor comunale a fost 
înscrisă fără să se precizeze suprafața construită și suprafața de teren aferent. O parte din 
clădire este vândută , din anii 1999-2000. Pentru a se intabula proprietatea respectivă, a fost 
măsurată de către un specialist topograf și au rezultat suprafețele cuprinse în anexe. Spațiile 
respective sunt închiriate , dar nu sunt branșate la energie electrică. Pentru a se emite 
autorizația de branșament este nevoie de extrasul de carte funciară.  

Domnul primar spune că această clădire este a consiliului local și primăria este obligată să 
facă intabularea. 

Doaman secretar spune că in spatele clădirii este un drum de acces , care este tot terenul 
consiliului local și se va intabula si acesta. 

Domnul Meșteru Emil spune că acolo era drumul prin care se asigura aprovizionarea. 
Spune că după intabulare , toate spațiile să fie scoase la închiriere, pentru că este domeniul 
privat al orașului. 

        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  hotărâre  
nr.9841/168 din 16.09.2021 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului privat  al orașului Slănic , înscrise în anexa la Hotărârea Consiliului local 
nr. 4 din 30.01.2007,  inițiator domnul primar Costea Daneluș este aprobat cu 14 voturi 
pentru . 

Doamna Stere,  preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 6 lea din ordinea de zi : 
Proiect de hotărâre  nr.9838/165 din 16.09.2021 privind modificarea și completarea 



Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Slănic , înscrise în anexa 13 
, aprobată prin HGR nr.1359/2001. 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.   

Doamna secretar spune că și in acest proiect se proune modificarea și completarea 
inventarului domeniului public , pentru a se intabula terenul din piată , pe care sunt cele două 
construcții , clădire - piata și copertina unde sunt tarabele și terenul de lăngă fosta stație de 
butelii, unde mai sunt 1200 mp.Prin intabularea străzii , terenul din piață, de 2600mp a fost 
împărțit în două amplasamente , care trebuiesc intabulate distinct cu numere cadastrale 
diferite. După intabularea terenului liber de construcții , va urma o lucrare cadastrală de 
alipire cu terenul fostei stații de butelii,  vecin, donat de către PECO,  care este tot 
proprietatea consiliului local. După aceste operațiuni  terenul va fi propus pentru închiriere 
sau ce destinație va hotărâ consiliul local . 

Domnul Meșteru spene că acest teren donat , este înconjurat pe 3 laturi de terenul 
proprietatea consiliului local  și după intabulare va trebui alipit. 

        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.9838/165 din 
16.09.2021 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al orașului Slănic , înscrise în anexa 13 , aprobată prin HGR nr.1359/2001 este aprobat 
cu 14 voturi pentru. 

Doamna Stere,  preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 6 lea din ordinea de zi : 
Proiect de hotărâre  nr.10034/179 din 22.09.2021  privind suplimentarea  finanțării 
programului sportiv „SPORT prin FOTBAL 2021” al „Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc 
Măgura Slănic”, iniţiator: dl. consilier local Bădulescu Cristian. 

Doamna secretar il invită pe domnul consilier Bădulescu Cristian să își prezinte proiectul. 

Domnul Bădulescu spune că a vorbit cu domnul președinte al asociației  și este nevoie de 
susținerea cheltuielilor pentru intreținerea clădirii de la stadion . In clădire a  plouat , este 
dezastru și trebuie reparat acoperișul. S-au cheltuit un milion șase sute, dar de 3- 4 ani de 
când plouă este mai rău decât inainte de reparații.Spune că s-a urcat pe acoperiș și a mai făcut 
unele reparații, dar apa se infiltrează. 

Domnul primar intreabă dacă unchiul acoperișului este interior sau exterior. 

Domnul Bădulescu spune că este nevoie de ridicarea acoperișului, pentru a i se da o 
inclinație. 



Domnul Primar spune că înțelege că va trebui modificat acoperisul, dar pentru că se va 
modifica acoperișul de la cinematograf , vor rezulta lemne și tablă care vor putea fi folosite la 
clădirea stadionului.  Lucrarea ar putea fi executată in regie proprie. 

Domnul Bădulescu spune că tabla de pe clădire este bună. 

Domnul Baicu spune că primăria trebuie să aibă grijă când transportă lemnele folosite , 
pentru că este nevoie de aprobarea ocolului silvic pentru transport, chiar dacă materialul 
lemnos este din demolări. 

Domnul primar spune că multumește pentru informație și va ține cont. 

        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  și solicită discuția în plen. 
Se trece la discuțiile în plen. 
Domnul Chipeșiu spune că dumnealui nu este de acord , este consecvent când spune că nu 

va mai fi vreodată de acord cu alocarea de sume de bani pentru fotbal.  Acești bani ar trebui 
alocați în alte scopuri. Spune că asociația trebuie să se autofinanțeze și să-și asigure banii din 
alte surse. 

Doamna Stere întreabă cine se mai înscrie la cuvânt. 
Domnul Popescu spune că a înțeles că domnul Chipeșiu dorește ca aceste sume să fie 

repartizate pentru altceva. 
Doamna Stere spune că dumneaei are o propunere, să se acorde acești bani jumătate la 

școală și jumătate la asociația de fotbal, pentru că dacă se deteriorează clădirea , ea este 
proprietatea primăriei. 

Domnul Grigore spune că dumnealui a fost de acord la aprobarea bugetului să se acorde 
pentru fotbal 20000 lei , din care 10000 la aprobarea inițială a bugetului și 10000 lei la 
rectificare, până la sfârșitul anului. 

Domnul Bădulescu spune că dumnealui nu vrea să se mai certe, domnul Damian,  care 
este pe drum, trebuie să își susțină solicitarea de finanțare. Intreabă dacă știe cineva din sală 
câți copii sunt înscriși acum la echipa de fotbal, copii din Slănic. 

Domnul Buzea spune că tocmai de aceea,  când se solicită finanțare,  trebuia să se vină cu 
date scrise , câți copii sunt înscriși, care sunt rezultatele. Anul trecut , când s-au acordat bani , 
exista o clauză în contract prin care echipa trebuia să se claseze pe locul 6, dar nu a fost 
prezentat nici un raport la sfârșit de an. 

Domnul Bădulescu spune că rapoartele au fost prezentate la primărie. Spune că din 
fonduri proprii au strâns 150 mii lei banii asociației , dar ei sunt ținuți pentru echipa de copii. 
Banii care vin de la primărie sunt folosiți pentru a plăti apa și curentul electric. Spune că nu 
este nici o problemă dacă nu se alocă bani, dar asociația sportiva dacă nu mai are susținere va 
închide tot la stadion. Spune  că au fost depuse eforturi pentru a găsi jucători care să vină să 
joace gratis. Toți jucătorii au problemele lor, au servici , au familii și vin să joace gratis, iar 
dacă se mai dorește să se țină echipa , bine, dacă nu se dorește se va desființa,  pentru că 
dumnealui nu mai dorește să se certe cu nimeni pe aceasta temă. Spune că domnul Damian 
vrea să renunțe , pentru că nu mai vrea să se mai certe , că nu se poate face competiție fără 
bani, că plătesc 150 lei pentru un portar  pe meci și nu se întreabă nimeni de unde vin banii, 
pentru că cei de la primărie sunt justificați. 

Domnul Chipeșiu spune:  citez,, vă rog să notați că din discurs reiese că un consilier local 
administrează fondurile care se alocă, vă rog să notați,, 



Domnul Bădulescu spune:  ,, nu le administrez eu, le administrează asociația sportivă, eu 
am venit și v-am spus cu ce ne confruntăm, eu fac muncă patriotică,, 

Doamna Stere spune că dacă primaria a primit toate documentele prin care s-au justificat 
banii și dacă ele au fost legale  poate spune doaman secretar. 

Doamna secretar spune că documentele prin care s-au justificat banii au fost facturi de 
apă , de energie electrică. 

Domnul primar spune că la ședința următoare va aduce toate documentele prezentate de 
asociația sportivă,  prin care au justificat banii alocați. 

Domnul Baicu spune de ce nu se acordă banii pentru elevi și pentru scoală,  pentru că nu 
este hârtie igenică, nu sunt materiale, nu sunt garduri, curtea este plină de gropi. S-au făcut 
fotografii,  care vor fi prezentate. 

Doamna Stere supune la vot Proiectul de hotărâre  nr.10034/179 din 22.09.2021  privind 
suplimentarea  finanțării programului sportiv „SPORT prin FOTBAL 2021” al „Asociaţiei 
Clubul Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic”, iniţiator: dl. consilier local Bădulescu Cristian 
care este respins cu 7 voturi pentru și 7 abțineri: domnii Buzea, Chipeșiu, Popescu, Baicu, 
Corbu , Meșteru Victor , Mare Laurențiu.  

Domnul Baicu spune că și la proiectul anterior de finanțare, domnul Bădulescu a făcut 
propunerea de finanțare, iar în ședință a venit cu amendament de suplimentare a sumei la 
30000 lei. Toată lumea îl vota dacă nu venea apoi cu injurii.  

Doamna secretar întreabă dacă proiectul se va mai discuta în ședința următoare. Domnul 
Meșteru spune că acum  proiectul este respins, pentru că nu îndeplinește majoritatea simplă. 

Doamna secretar spune că domnii consilieri au aprobat bugetul în care s-a prevăzut suma 
de 10000 lei pentru asociația sportivă, iar acum se respinge semnarea actului adițional la 
contractul de finanțare.  

Se trece la punctul nr. 8: Diverse . Întrebări.Interpelări.  

Se înscrie la cuvânt domnul Popescu Sorin care spune că in calitatea sa de consilier local 
reprezentant în consiliul de administrație al școlii, după un an de zile are de făcut unele 
constatări. Spune că a constatat că în fiecare an școala pierde copii, de la 844 copii, anul 
trecut , anul acesta sunt 812 copii , mulți elevi transferându-se din cauza navetei sau din alte 
motive. Consideră că baza profesională este de calitate și se desfășoară un învățământ  de 
calitate , mai bun decât ce se face în București, iar profesorii sunt implicați, în schimb baza 
materială trebuie îmbunătățită. Spune că este nevoie de investiții pentru a se face o scoală 
excepțională și din punct de vedere al bazei materiale nu numai a celei profesionale, așa încât 
elevii să nu mai plece la Văleni, Plopeni sau Ploiești. Spune că speră să pornească cât mai 
repede proiectul pe fonduri europene privind eficiența energetică, iar din bugetul anului viitor 
să se aloce mai multe fonduri pentru întreținerea clădirilor . Insistă pentru rezolvarea 
problemei transportului elevilor prin cumpărarea unui microbuz, așa cum permite legea, 
eventual în leasing, pentru a rezolva o dată pentru totdeauna transportul copiilor din Groșani. 
Consideră că este necesar, ca elevii să fie stimulați prin acordarea de burse sau premii, atât 
cât permite legea. Criteriile de acordare a burselor și  standardul de acordare a burselor 
prevede o notă foarte mare,  sunt mulți elevi care se încadrează și consiliul local ar trebui să îi 
motiveze pentru a obține rezultate și mai bune.Pentru unele familii 100-150 lei contează și 
dumnealui consideră că în educație trebuie investit mai mult, pentru că sunt copii care au 
învățat la Slănic și acum se intorc în oraș, să ajute.Spune că i-a făcut plăcere să facă parte din 



consiliul de administrație al scolii și roagă domnii consilieri să acorde o mai mare susținere 
educației , în anii viitori. Spune că știe că există posibilitatea legală de a se acorda gratuitate 
elevilor, că sunt elevi care plătesc 60 de lei pe lună pentru transportul din Groșani, adică 3 lei 
pe zi și sunt familii care au 2-3 copii, iar suma este mare, acest fapt ducând la abandon școlar, 
fenomen care este în creștere. Sunt copii care s-au întors din străinatate și învață acum la 
Slănic.  

Domnul Meșteru Emil întreabă ce se întâmplă cu ceasul din centru care nu mai 
funcționează , iar harta  a fost spartă și o parte decolorată.Spune că la capitolul școală este 
necesar să se intervină și întreabă dacă s-a găsit o soluție pentru fosta școală din Prăjani. 
Clădirea este veche și are 5 tipuri de acoperiș, canalizarea are probleme, conductele trec pe 
sub sălile de clasă, iar in anii anteriori aproape că nu a putut fi utilizată, nici pentru alegeri. 
Spune că ar trebui,  să ne gândim ce se poate face cu această construcție. 

Domnul primar spune că nu poate fi lăsată să se deterioreze dar trebuie gândit ce se poate 
face cu clădirea, după ce se va scoate din circuit. 

Domnul Popescu spune că ar fi necesară o expertiză, iar domnul primar spune că înainte 
de expertiză trebuie hotărât ce destinație se va da clădirii. 

Domnul Meșteru Emil întreabă ce se va face cu grădinița din Groșani, iar doamna secretar 
spune că s-a primit avizul Ministerului Educației pentru demolare, dar va trebui încheiat 
contract cu o firmă pentru demolare. 

Domnul primar spune că nu ne putem asuma demolarea în regie proprie cu muncitorii 
instituției. 

Domnul Buzea spune că sunt probleme cu becurile din parc, sunt multe sparte. 

Domnul primar spune că s-a vorbit cu firma de mentenanță, o parte din becuri au fost 
înlocuite și se vor înlocui și celelelte. 

Domnul Popescu întreabă cât se plătește pentru mentenanța sistemului de iluminat. 

Domnul primar spune că la ședința următoare va informa consiliul local despre aceste 
aspecte. 

Domnul Grigore întreabă,  dacă în acest contract de mentenață,  sunt prevăzute și acțiuni 
de defrișare a vegetației care afectează firele electrice? 

Domnul Popescu spune că după părerea dumnealui se poate îmbunătăți această activitate 
de mentenanță. 

Domnul Grigore spune că sunt puține firme care fac mentenanța iluminatului public , dar 
dumnealui consideră că i se poate impune firmei respective să facă și defrișarea vegetației. 

Domnul primar spune că în ședința următoare va informa consiliul local câți bani s-au 
încasat la Baia Verde și din parcări.Spune că a fost dat ordinul de începere de execuție, la 
centru de zi , iar proiectarea de la străzi și cinematograf vor fi predate după data de 05 
octombrie. Se va propune pentru luna viitoare un proiect de hotărâre pentru  închirierea 



clădirii de la Baia Verde. Spune că s-a făcut un raport de evaluare pentru stabilirea chiriei de 
piață și se dorește închirierea pentru servicii medicale. 

Domnul Buzea spune că mai este nevoie să se intervină unde s-a făcut decolmatări. 

Domnul primar spune că se va mai interveni , dar în unele locuri nu se poate folosi un 
utilaj, întrucât nu încape. 

Domnul Bădulescu dorește să îi pună o întrebare domnului Popescu . 

Spune citez, ,, am și eu o întrebare, să alte toată lumea și să vadă tot orașul, spuneți dvs, 
când ați venit acum 2 săptămâni la stadion , ce făceam , unde eram, ce ați discutat dvs. cu 
mine?,, 

Domnul Popescu  spune,, discutam că trebuie să alocăm fonduri și să facem tot posibilul 
să luăm stadionul,, 

Domnul Bădulescuu ,, și vă bucurați că se ocupă cineva ,, 

Doaman Stere spune că trebuie să încheiem. 

Domnul Bădulescu spune,, lăsați-l să răspundă, să vadă tot orașul , că e o surpriză și 
pentru mine,, 

Domnul Popescu spune ,, este vorba că sunt câteva neclarități, care s-au spus în dezbateri 
și să se …,, 

Domnul Bădulescu spune ,, domnul Damian a zis că dvs. susțineți sportul în Slănic,, 

Domnul Popescu spune că toți consilieri care sunt de față sunt de acord, dar este o 
diferență în a susține sportul, iar domnul Baicu a pus o problemă foarte bună  în legătură cu 
educația, la fel  și domnul Chipeșiu. Spune că dacă putem să ajutăm , în aceste momente grele 
și educația. Spune că la rectificare s-au acordat 15 mii lei, pentru educație. 

Domnul Bădulescu spune că s-au dat bani pentru educație și dumnealui susține acest 
demers dar și sportul este tot o cultură  și trebuie susținut. Copiii care vin pe stadion cu 
părinții merită și ei să fie susținuți. 

Doamna Stere , președintele de ședință declară ședința din 30 septembrie 2021, închisă.         
Drept pentru care s-a  încheiat prezentul proces verbal. 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Stere Ioana Mihaiela     Secretar general oraş Slănic, 
                                                                                    Cojocaru Cerasella Isabela declară  

 


