
               

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                           
 

PROCES-VERBAL 
 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 31.08.2021 
 
 Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa ordinară, a Consiliului Local al oraşului 
Slănic, care s-a desfășurat în sala de ședințe Casei de Cultura  , din strada  Smârdan  nr.4. 
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului oraşului Slănic nr. 112 din 
25.08.2021.  
            Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos. 
  
           Doamna Stere Ioana Mihaiela , 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, iar domnii Meșteru Victor și Buzea Cristian Petru participă on-
line pe platforma whatsApp. 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. 

            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 19 
iulie   2021. 

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare, de îndată a Consiliului Local 
din data de 29 iulie   2021 

3. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local 
din data de 05 august   2021 

4. Proiect de hotărâre  nr. 8835/162 din 23.08.2021 privind aprobarea contului de 
execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la  30 iunie 2021 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

5. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu 
handicap grav  în perioada  ianuarie-iunie 2021 

6. Informare privind stadiul contractelor de finanțare din fonduri europene, la data de 31 
august 2021 

7. Informare privind activitatea de exploatare de la  cariera de gips Piatra Verde 
8. Diverse.Întrebări.Interpelări. 

            Doamna Ioana Mihaiela Stere, preşedintele de şedinţă,  supune la vot proiectul ordinii 
de zi. 



             Proiectul 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 . 
Proiectul de hotărâre , înscris pe ordinea de zi este avizat 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 trece la punctul 1 din ordinea de zi. Se supune la vot  Procesul verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local din data de 19 iulie  2021. Procesul verbal  este aprobat în unanimitate.  
 Se supune la vot Procesul verbal al şedinţei extraordinare, de îndată a Consiliului Local din 
data de 29 iulie   2021, care este aprobat cu 11 voturi pentru. Se abțin domnii Chipeșiu 
Florinel, Gortoescu Mihăiță, Meșteru Emil și Popescu Sorin , care nu au participat la ședința 
din data de 29 iulie 2021. 
Se supune la vot Procesul verbal al şedinţei extraordinare, de îndată a Consiliului Local din 
data de 05 august   2021, care este aprobat cu 10 voturi pentru. Se abțin domnii Chipeșiu 
Florinel, Baicu Aur Mihail, Meșteru Victor, Corbu Marian  și Mare Laurențiu  , care nu au 
participat la ședința din data de 05 august 2021 

Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre  nr. 8835/162 din 23.08.2021 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la  30 
iunie 2021 
Doamna Ioana Mihaiela Stere, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 4 lea din ordinea 
de zi:  Proiect de hotărâre  nr. 8835/162 din 23.08.2021 privind aprobarea contului de 
execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la  30 iunie 2021, iniţiator domnul 
primar Daneluș Costea  și citește proiectul de hotărâre, referatul de aprobare și raportul de 
specialitate al compartimentului 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. 
        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  nr. 8835/162 din 23.08.2021 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
local al oraşului Slănic, încheiat la  30 iunie 2021, este aprobat cu 15 voturi pentru. 

Doamna preşedinte de şedinţă,  dă citire punctului al 5 lea din ordinea de zi: 
Prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap 
grav  în perioada  ianuarie-iunie 2021. Citește raportul privind activitatea asistenților 
personali ai persoanelor cu handicap grav  în perioada  ianuarie-iunie 2021. 
Se trece la punctul 6:  Informare privind stadiul contractelor de finanțare din fonduri 
europene, la data de 31 august 2021 și dă cuvântul domnului primar să prezinte informarea . 
Domnul primar spune că ar fi dorit să fie în sală mai mulți cetățeni , pentru că primarul are 
obligația de a prezenta o dată pe an situația economică . Citește Informarea privind stadiul 
contractelor de finanțare din fonduri europene, la data de 31 august 2021. (notă: informarea 
prezentată poate fi citită integral pe site-ul instituției www.primăriaslanic.ro) Spune că UAT 
oraș Slănic are la această dată 3 proiecte mari care au contracte de finanțare din fonduri 
europene semnate. Proiectul cu amenajarea parcului , pornit de domnul Moraru , pentru care 
consiliul local a fost de acord să fie continuat,  in prezent,  este in procedură de achizitie 
pentru restul de executat. Valoarea totală a proiectului este de 5397611,95 lei  cu termen de 



finalizare 28 februarie 2023. 
Un alt proiect este cel prin care se va înființa un centru social de zi pentru persoane vârstnice. 
Valoarea proiectului este de 3953601,22 lei iar termenul de implementare este 31.10.2021, 
termen care va fi prelungit. Stadiul proiectului este următorul : proiectul tehnic a fost depus la 
ADR Sud Muntenia pentru avizare și in luna septembrie se la emite ordinul de începere 
pentru execuția lucrării . Durata de execuție este de aproximativ 10 luni. Centru este un 
centru de recreere. 
Al treilea proiect , este pe o măsură integrată cu două componente : reabilitarea 
cinematograful și asfaltarea a 11 străzi. Faza in care se află acest proiect este cea de 
proiectare. Sunt perioade bine stabilite peste care nu se poate trece. Toată lumea întreabă de 
ce nu se începe execuția lucrărilor, dar acestea sunt legile. Proiectarea și verificare necesită 
timp.Atât proiectantul cât și executantul lucrării au spus că vor începe execuția lucrărilor în 
luna septembrie. 
Spune că acestea sunt proiecte pe fonduri europene unde banii sunt asigurați. Spune că 
oamenii reclamă de ce nu se intervine pe unumite străzi, dar primăria odată ce a predat 
amplasamentul către constructor nu mai poate să intervină pe aceste 11 străzi. Firmele 
câștigătoare sunt în grafic cu lucrările. 
Prezintă situația altor proiecte care au fost depuse pentru finanțare: clădirea liceului pentru 
reabilitate care este în proces de evaluare tehnică și financiară. 
In cadrul programului național ELENA au fost depuse solicitări pentru reabilitatea casei de 
cultură și a clădirii primăriei , iar la Compania Națională de Investiții CNI a fost depusă 
solicitare pentru construire sala de sport în oraș. 
Spune că UAT oraș Slănic este parte și beneficiar în alte două proiecte mari ,, Înființare rețea 
inteligentă de gaze naturale,, și ,, Execuție rețele de alimentare cu apă și canalizare,, proiecte 
în parteneriat cu Consiliul județean Prahova și alte localități. Tot ce depinde de primărie, a 
fost făcut și toate documentele au fost depuse în termen. Consiliul județean are certitudinea 
că se vor aduce gaze în Slănic. Primăria va veni cu partea de finanțare solicitată. In legătură 
cu canalizarea a fost luat avizul de la mediu și va începe lucrarea de execuție. Stația de 
epurare la fi în satul Poiana Vărbilau,  la întâlnirea intre cele doua ape. Lucrarea trebuie 
încheiată pănă in 2023. Din 2024 nu se mai dau bani pentru canalizare. Proiectul de apă 
prevede 6  pompe care va ridica apa  și acolo unde acum sunt probleme. 
Prezintă situația altor obiective de investiții: studiu de fezabilitate pentru cele 64 de străzi, 
care vor fi cuprinse în proiect pentru acordarea de finanțare din fonduri europene. Dă citire 
străzilor cuprise în studiu. Întreabă dacă există vreo stradă care nu a fost propusă. Din sală se 
propune și strada Nicolae Bălcescu. Domnul primar spune că va verifica situația și se va 
încheia un act adițional dacă se va constata că s-a  omis vreo stradă. Lungimea cumulată a 
acestor străzi este de aproximativ 16 km. 
Despre betonarea aleii din parc spune că lucrarea a fost executată , iar în următoarea etapă va 
fi acoperită cu tartan, iar pe strada Brâncoveanu a fost realizată extinderea iluminatului 
public. 
Supravegherea video a orașului va fi finalizată cât mai repede. 
S-a asfaltat porțiunea de la farmacie  și s-au decolmatat mai multe poduri și podețe. 
Se trece la punctul 7: Informare privind activitatea de exploatare de la  cariera de gips Piatra 
Verde. Domnul primar spune că a făcut deja un proiect de reziliere al contractului de 
închiriere dar, nu l-a propus pe ordinea de zi pentru va trebui întâi analizat și va face exact ce 
spune consiliul local. Citește Informarea privind activitatea de exploatare de la  cariera de 
gips Piatra Verde (notă: informarea prezentată poate fi citită integral pe site-ul instituției 
www.primăriaslanic.ro). Spune că a avut o discuție cu o persoană cu specialitate juridică  și 
nu sunt prea multe sanse să se câștige în instanță un proces împotriva statului care este 
proprietar al rezervelor minerale.Un proces , în care primăria va pierde , va crea mari 
prejudicii orașului Slănic și bugetul orașului Slănic va fi grav afectat.  Spune că va face tot ce 
ține de instituție pentru a proteja Muntele Verde. Spune că singura cale de atac este clauza de 



reziliere din contract, iar consiliul local să însărcineze primarul să facă demersuri pentru a 
rezilia contractul. Spune că primarul este administratorul bunurilor,  dar consiliul local este 
proprietarul. Dumnealui,  ca cetățean este alături de cetățenii care vor oprirea exploatării, 
fiind primul care a semnat petiția, dar ca primar,  trebuie să respecte legea și să nu aducă 
prejudicii orașului. Trebuie să țină cont de generațiile viitoare. Îi roagă pe domnii consilieri să 
dea dovadă de discernământ atunci când vor hotărâ dacă se reziliază contractul. Dă citire 
contractului nr.3681/20.04.2000 și a actelor adiționale , încheiate in perioada 2015-2020. 
Spune că în anul 2006 s-a redus suprafața cu 2 ha, iar în anul 2015 s-a redus suprafața 
închiriată la 4,5 ha. Arată domnilor consilieri și asistenței harta anexa la actul adițional de 
reducere a suprafeței. Spune că licența firmei era pe 20 de ani cu posibilitate de prelungire. În 
2016 , firma notifică primăria de schimbare a denumirii. În anul 2020 contractul de închiriere 
se prelungește și se mărește chiria. Spune că cea mai bună cale , este ca după obținerea 
tuturor documentelor să se poarte o discuție amiabilă cu firma . Sau să se notifice rezilierea 
contractului cu 90 de zile înainte, dacă se hotărâște acest demers,  dar acest fapt înseamnă să 
ne judecăm cu statul și cu firma Heidelberg. Îi roagă pe cei care doresc,  să se înscrie la 
cuvânt .  
Domnul Burnescu spune că dumnealor nu au spus niciodată că doresc rezilierea contractului 
ci doar oprirea exploatării. Intreabă dacă există o hartă cu poziționarea sitului arheologic, care 
ar putea ajuta cu oprirea exploatarii, cu distantele pănă la carieră , pentru că site-ul 
Ministerului Culturii există o poziționare a sitului arheologic.  
Domnul primar spune că se va verifica și la Ministerul Culturii. 
Domnul Burnescu întreabă dacă la hotarârea consiliului local din 2020 a existat un raport de 
specialitate și de la ce compartiment și dacă s-a verificat dacă există licență de exploatare. 
Doamna secretar spune că în anul 2020 raportul de specialiatate a fost făcut de serviciul 
financiar , iar firma Heidelberg în adresa de solicitare de prelungire a precizat documentele în 
baza căreia poate exploata și că legea nu prevede  obligația consiliului local de a solicita 
licenta de exploatare. 
Domnul Burnescu spune că pe site-l ANRM , avizul  firmei era în așteptare, în luna martie. 
Domnul Primar citește adresa firmei SC Heidelberg de comunicare a documentelor pe care le 
deține. 
Domnul Burnescu spune că în lege se vorbește despre impactul social și cel economic, care 
după părerea dumnealui acestea nu există, pentru că nu au creeat locuri de muncă, au 
exploatat foarte puțin 2-3% și că ar trebui să ne adresăm ANRM să solicităm anularea 
licenței. 
Domnul primar spune că putem încerca. 
Domnul Burnescu înaintează domnului primar o listă ce conține  solicitări punctuale de 
prezentare de documente, respectiv harta,  hotărârile consiliului local cu raportul de 
specialitate, actele adiționale , adresă către ANRM  privind minereul zeolit. Spune că 
activitatea de exploatare este sub criteriile acceptate, nu au cântar, nu au imprejmuire, nu au 
prevenire împotriva incendiilor, nu au protecția muncii. Spune că nu se poate ieși pe 
drumurile publice fără cântar și aviz de însoțire a mărfurilor și că orașul Slănic doreste 
protejarea și  cuprinderea zonei într-un program de investiții, pentru că dacă se anulează 
licența se poate face investiție în zona Muntelui Verde, eventual pe fonduri europene care ar 
putea crea locuri de muncă și ar da valoare acestei zone. 
Solicită să se facă o adresă către ANRM dacă știu de existența minereului zeolit , un minereu 
foarte scump, pentru că licența este pentru tuf vulcanic și gips. 
Domnul primar spune că tot ce se solicită va fi comunicat către ANRM. 
Doamna secretar spune că problema cea mai mare va fi , nu anularea licenței de exploatare , 
ci predarea muntelui către orașul Slănic. 
O doamnă din sală întreabă dacă se stie exact care este zona de exploatare și dacă se poate 
construi în zonă hotelul. 
Domnul primar spune că nu a vorbit nimeni de construirea unui hotel, iar exemplul dat avea  



rolul de a ințelege ce daune poate plăti orașul în cazul  rezilierii contractului de închiriere. 
Doamna Dumitrașcu , din public , spune că în trecut exploatarea a fost oprită pentru că au 
existat alunecări de teren și au fost familii strămutate. 
Domnul primar spune că nu a fost interzisă niciodată exploatarea acolo, pentru că alunecările 
de teren s-au produs datorită unui pârâu . Exploatarea a fost oprită datorită costurilor mari . In 
2006 , când a purtat discuții cu directorul de atunci, acesta a spus că vor extrage tuf pentru 
probe, va reduce suprafața  carierei, dar condiția era să nu se închirieze la altă societate 
concurentă. Înțelegerea  a fost între primarie, consiliul local și SC Carpart Ciment, care era o 
firmă românească. Spune că dacă consiliul local îl va împuternici , împreună cu domnul 
director Chipeșiu  va merge la Fieni pentru a purta o discuție cu firma, pentru că este mai 
bine să se poarte o discuție amiabilă. Spune că motivul pentru care nu s-a exploatat este că nu 
se dorește să vină o firmă concurentă. 
Domnul Băican,  cetățean din sală întreabă ce se întâmplă dacă primăria pierde sau dacă nu se 
oprește exploatarea. 
Domnul primar spune că firma va exploata atât cât are licența și perimetrul de expoatare. Îl 
roagă pe domnul Chipeșiu să spună ce se va întâmpla dacă ne opunem expoatării. 
Un cetățean din sală întreabă cât plătesc pentru exploatare. 
Domnul primar spune că nu avem de unde să stim cât este taxa de exploatare. Pentru terenul 
închiriat plăteau 30 de bani pe metru , iar din 2020 suma de 34 bani pe mp, în total 2 miliarde 
700 mii lei bani vechi pe an (270000 lei). 
Domnul Burnescu spune că suprafața de 4 ha poate oricând poate fi modificată și firma să 
exploateze tot multele. 
Domnul primar spune că nu pot modifica suprafață pentru că este o zonă protejată alături de 
carieră. 
Domnul Mare Laurențiu spune că primul pas este o adresă către firmă și către ANRM , pe 
cale amiabilă. 
Domnul primar solicită părerea domnului Meșteru Emil. 
Domnul Meșteru spune că așa cum scrie și în contract , cu acordul părților,  se poate  discuta, 
pe cale amiabilă. Părerea dumnealui este că ce s-a întâmplat a fost legal, fiindcă conform legii 
primăria are obligația să valorifice toate bunurile care aparțin statului prin vănzare, inchiriere, 
concesionare și pentru orice suprafață nefolosită poate fi trasă la răspundere de curtea de 
conturi, iar pentru zona protejată a liliacului și a sitului arheologic roagă primăria să se 
informeze. Situl a fost exploatat in anul 1960 iar produsele au fost deja expuse. 
Domnul Băican, cetățean din sală,  spune că legile sunt făcute doar pentru interesul unora, că 
de ani de zile nu se ia nici un ban de la salina Slanic și că trebuie să le schimbăm. 
Doamna Puiu Adriana, consilier al primarului, spune că acest sit arheologic  este situat la 
distanță mai mare de 500 m de carieră, din datele pe care le cunoaște dumneaiei,  distanța 
legală în extravilan este de 500 m și că el a existat odată , așa cum a spus și domnul Meșteru,  
avea o suprafață de 2000 mp  și a fost deteriorat în proporție de 60%. Siturile sunt de mai 
multe categori în funcție de interes local, național, situri arheologice deosebite, este o cultura 
latenă acolo, nu este Ramidava, Coiful de aur, nu s-a făcut explorări arheologice să se 
descopere vestigii dacice și nu crede că se poate invoca intr-o eventuală luptă juridică aceste 
date. Spune că ANRM  este cel care dă toate licentele, avizele si permisele de expoatare și 
explorare pentru resursele minerale care aparțian statului. Dacă Heidelberg are toate avizele, 
ANRM verifică existența acestora, prin ministerele de resort: energiei , culturii, etc. Aceste 
ministere emit acordurile și le pot anula, retrage sau  suspenda. Autoritatea locală nu poate 
opri exploatarea decât din motive bine întemeiate. Consideră că dacă ANRM a avut aviz de la 
Ministerul Culturii, acest sit arheologic nu a contat. Dacă nu ar fi avut aviz de la minister 
ANRM nu ar fi dat permis de exploatare. 
Domnul Burnescu spune că s-a primit adresă de la Ministerul Culturii despre existența sitului 
arheologic. 
Doamna secretar spune că s-a primit adresa nu de la minister,  ci de la Direcția județeană 



pentru cultură Prahova, care este posibil să nu fi deținut toate datele necesare. 
Doamna Puiu spune că nu putem rezilia contractul dacă firma a respectat contractul , a plătit 
taxele. Se poate face și denunțarea unilaterală a contractului dar după părerea dumneaiei nu 
crede că sunt motive legale și întemeiate . In opinia dumneaei este necesară o negociere cu 
acest concern,  să se afle ce intenții și cerințe au,  pentru viitor. Pentru a se solicita revocarea 
licenței , întreabă care este interesul legitim pentru a da în judecată statul , guvernul. Noi nu 
suntem în posesia tuturor documentelor pentru a porni un proces ce ne-ar putea aduce plata 
de daune materiale. 
Doamna secretar îl roagă pe domnul Chipeșiu să ne spună care este procedura de obținere a 
unei licențe. 
Domnul Chipeșiu spune că este obligatoriu ca firma,  ca să primească licență de exploatare,  
trebuie să aibă asigurat și accesul la resursă printr-un contract de închiriere. Licența de 
eliberează pe 20 de ani și se prelungește câte 5 ani , până la epuizarea resursei. Din 
cunoștințele dumnealui este de părere că firma are toate documentele legale. 
Doamna secretar întreabă ce se întâmplă dacă consiliului local nu mai este de acord cu 
acordarea acestui drept de acces la cariera de exploatare. Ne obligă prin instanță , tinând cont 
că prin lege au un drept de servitute legală? 
Domnul Chipeșiu spune că având în vedere că nu au exploatat mai bine de 10 ani, resursa nu 
este foarte mare și au păstrat-o de rezevă, în cazul în care vor avea probleme în alte locuri de 
expoaltare. Consideră că cea mai bună soluție este discuția cu conducerea firmei. 
Doamna Stere întreabă pe domnii consilieri daca se merge pe cale amiabilă sau dacă se merge 
în instanță. 
Domnul primar spune că a înțeles ce are de făcut, calea amiabilă fiind părerea unanimă și va 
face tot de ține de dumnealui să păstreze Muntele Verde. Spune că mai are de prezentat 
adresa de la Instituția Prefectului privind obligația UAT-urilor de a interveni în cazul 
atacurilor urșilor și de a încheia contracte cu gestionarii fondurilor cinegetice conform OUG 
81/2021. Dă citire listei cu tarifele ce vor fi plătite. Prezintă și adresa din partea jandarmeriei 
privind prelungirea contractului de comodat și spune că va prezenta proiectul de hotărâre în 
sedința din luna septembrie. Prezintă solicitarea firmei ROSAL de instituire a taxei speciale 
de salubritate și spune că trebuie să convingem toți cetățenii orașului să încheie contracte de 
salubritate , altfel vor ajunge să plătească taxa de salubritate. 
Nu mai sunt alte discuții.   
       Doamna Stere Ioana Mihaiela  , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară 
din 31 august 2021. 
         Drept pentru care s-a  încheiat prezentul proces verbal. 

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

 


