
               

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                           
 

PROCES-VERBAL 
 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 26.11.2021 
 
 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. 162 din 
19.11.2021.  
            Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos. 
  
           Domnul Dănuț Cristian Bădulescu , 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  pe platforma whatsApp domnii Corbu Mădălin și 
Gortoescu Mihăiță .  Participă, de drept, domnul primar Costea Daneluș şi doamna Cojocaru 
Cerasella Isabela, secretar general al oraşului Slănic.  In sală sunt prezenți și câțiva cetățeni ai 
orașului . 

Domnul Dănuț Cristian Bădulescu, preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi : 
 

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 19 
octombrie  2021. 

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 
01 noiembrie  2021 

3. Proiect de hotărâre  nr. 11321/204 din 26.10.2021 privind  modificarea și completarea 
anexei  la Hotărârea Consiliului local nr.73 din 29.12.2017 privind încadrarea 
terenurilor pe zone, în cadrul localității în vederea stabilirii și încasarii impozitului 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
-  Avize: toate comisiile 

4. Proiect de hotărâre  nr. 11904/214 din 09.11.2021 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale, a taxelor speciale precum şi a taxelor pentru ocuparea temporară a 
domeniului public sau privat, aplicabile în anul fiscal 2022 , în orașul Slănic  

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

5. Proiect de hotărâre  nr.11902/212 din 09.11.2021 privind aprobarea contului de 
execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la  30 septembrie 2021 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

6. Proiect de hotărâre nr.11921/216 din 10.11.2021 privind închirierea prin licitaţie 



publică a imobilului C1(P+1)  situat în strada Baia Verde, nr. 2 , proprietate publică a 
oraşului Slănic 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

7. Proiect de hotărâre nr.11994/220 din 11.11.2021 privind aprobarea numărului și a 
cuantumului  burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din 
Orașul Slănic, în semestrul I, anul scolar 2021-2022 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

8. Informări. 
           Domnul Bădulescu face precizarea că Proiectul de hotărâre nr. 11321/204 din 
26.10.2021 privind  modificarea și completarea anexei  la Hotărârea Consiliului local nr.73 
din 29.12.2017 privind încadrarea terenurilor pe zone, în cadrul localității în vederea stabilirii 
și încasarii impozitului, a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator. 
             Domnul primar spune că a retras proiectul, pentru că mai are de făcut unele 
modificări. 
Domnul Meșteru Emil spune că dorește ca proiectul privind zonarea să fie pus la dispoziția 
consilierilor cu mai mult timp înainte ca să se discute pe margimea lui. Spene că vrea să îi 
amintească domnului Alionte că pe vremea domnului Moraru, zonarea a fost discutată cu 2 
luni înainte de aprobare. 
Domnul primar spune că de aceea l-a și retras pentru a mai fi discutat și că acest proiect a fost 
în dezbatere publică cu o lună înainte de propunerea lui. Spune că unul din motivele retragerii 
proiectului este acela de a discuta cu toți consilierii 
             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 Dănuț Cristian Bădulescu, preşedintele de şedinţă, supune la vot proiectul 
ordinii de zi modificat , care este aprobat  în unanimitate.  

Domnul Dănuț Cristian Bădulescu, preşedintele de şedinţă,  supune la  vot  aprobarea 
Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 19 octombrie  2021. 
Procesul verbal  este aprobat în unanimitate.  

             Domnul Dănuț Cristian Bădulescu, preşedintele de şedinţă,  supune la vot  aprobarea 
Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 1 noiembrie 2021. 
Procesul verbal  este aprobat cu 11 voturi pentru și 4 abțineri, domnii  Chipeșiu Florinel, 
Baicu Aur Mihail, Moldoveanu Sorin , Gortoescu Mihăiță,  care nu au participat la ședința 
din 01.11.2021. 
     Domnul Dănuț Cristian Bădulescu, preşedintele de şedinţă dă citire punctului al 3 lea din 
ordinea de zi:  Proiect de hotărâre  nr. 11904/214 din 09.11.2021 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum şi a taxelor pentru ocuparea temporară 
a domeniului public sau privat, aplicabile în anul fiscal 2022 , 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 este vorba de impozitele și taxele bugetului local pentru anul 



2022, că aceste impozite și taxe nu au fost mărite față de anul 2021, ele fiind doar indexate cu 
rata inflației, conform legislației. Spune că a adus o singură modificare, aceea de a anula 
creanțele mai mici de 40 lei , aflate în sold la sfârșitul anului, pentru că se cheltuiește mai 
mult pentru executarea silită a acestor sume. Spune că s-a făcut o verificare , în sensul de a 
afla cum va influența bugetul anului viitor, această prevedere, iar influența este minoră, dar 
masura vă micșora lista de rămășiță. Spune că a luat și masura de a transforma amenzile în 
muncă în folosul comunității și rezultatele au fost foarte bune.   
Domnul Bădulescu întreabă dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. 
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.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre   nr. nr. 11904/214 din 09.11.2021 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum şi a taxelor pentru ocuparea temporară 
a domeniului public sau privat, aplicabile în anul fiscal 2022 , în orașul Slănic, iniţiator 
domnul primar Daneluș Costea , care este aprobat cu 15 voturi pentru. 

Domnul Dănuț Cristian Bădulescu, preşedintele de şedinţă dă citire punctului al 4 lea din 
ordinea de zi:  Proiect de hotărâre  nr. 11902/212 din 09.11.2021 privind aprobarea contului 
de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la  30 septembrie 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 primar spune că în contul de execuție sunt cuprinse toate sumele achitate 
conform contractelor de achiziție și cine dorește să le verifice poate să o facă. Spune că nu 
sunt înregistrate plăți restante. Nu  sunt discuții și 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 

Se supune la vot proiectul de hotărâre  nr. 11902/212 din 09.11.2021 privind aprobarea 
contului de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la  30 septembrie 2021, 
inițiator domnul primar Costea Daneluș, care este aprobat cu 15 voturi pentru .   
         Domnul Dănuț Cristian Bădulescu, preşedintele de şedinţă dă citire punctului al 5 lea 
din ordinea de zi:  Proiect de hotărâre  nr. 11921/216 din 10.11.2021 privind închirierea prin 
licitaţie publică a imobilului C1(P+1)  situat în strada Baia Verde, nr. 2 , proprietate publică a 
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.   
Il invită pe domnul primar să prezinte proiectul de hotărâre. Domnul primar spune că  de mai 
mulți ani, încă din 2010, s-a încercat să se dea o utilitate clădirii de la Baia Verde. Există o 
solicitare de închiriere, primăria a chemat un evaluator autorizat pentru a determina chiria de 
piață. Suma reprezentând chirie estimată de evaluator este de 5795 lei pe lună, dar chiriașul 
va trebui să plătească , pe lângă chirie și taxa pe clădire și teren , în suma de aproximativ 



20000 lei pe an. Suma totală care ar putea fi obținută este de aproximativ 100000 lei. Spune 
că Fundația Română de neurologie și epileptologie  intenționează să dezvolte un proiect 
educațional pentru medici, școli de vara, conferințe, cursuri pentru medici și asistente, puncte 
de lucru medicale pentru pacienți și au solicitat spațiu sau teren de concesionat. Dumnealui 
consideră că se poate închiria baza de tratament, iar dacă proiectul va da roade va propune 
concesiunea. 

Domnul Meșteru întreabă dacă la stabilirea chiriei s-a ținut cont de valoarea neamortizată a 
clădirii. 

Doamna secretar răspunde că suma reprezentând chiria a fost stabilită pe baza unui raport de 
evaluare a unui evaluator ANEVAR și reprezintă chiria de piață a zonei. 

Domnul Meșteru întreabă dacă chiriașul va plăti și taxa pe clădire și teren, iar primarul 
răspunde că suma va fi în jur de 20000 lei, pe an. Domnul Meșteru spune că este foarte bine 
că se va da o utilitate acestei construcții, că s-a încercat de mai multe ori concesionarea sau 
închirierea ei, dar  ar trebui sa se stabilească destinația acestei clădiri și cum se vor asigura 
utilitățile pentru chiriaș.  

Domnul Chipeșiu spune că având în vedere că acestă construcție a fost realizată prin fonduri 
europene, trebuie avut în vedere, să se treacă în contract, cine realizează lucrările de 
întreținere, mai ales că sunt probleme cu stabilitatea terenului și este necesară intervenția la 
timp pentru orice deteriorare a rigolelor,  betoanelor, căilor de acces, primăria realizând doar 
lucrările de la lacuri. 

Doamna secretar spune că în documentația de închiriere s-a prevăzut numai desfășurarea de 
activități medicale, educaționale, științifice și sociale, iar în contract se menționează clar care 
sunt obligațiile chiriașului. 

Domnul primar spune că sunt prevăzute lucrările pe care trebuie să le execute chiriașul, adică 
cele de întreținere a clădirii. 

Domnul Chipeșiu spune că trebuie să i se asigure chiriașului, parcare și drum de acces la 
clădire. 

Domnul Meșteru întreabă de ce nu se propune concesionarea pentru că nici o firmă nu 
investește dacă nu are certitudinea că își va recupera investiția. 

Domnul primar spune că așa a și comunicat , că dacă firma dovedește că își îndeplinește 
angajamentele, va propune consiliului local concesionarea clădirii.  

Domnul Popescu spune că dacă se concesionează și firma nu își respectă angajamentele se va 
ajunge în instanță, existând și posibilitatea ca în toată perioada de 49 de ani să lase 
construcția în paragina. 

Domnul Meșteru spune că nu crede că un investitor își va lăsa investiția neexplotată. Spune 
că toate aspectele acestea se trec în caietul de sarcini. 

Domnul primar spune că există un caiet de sarcini în documentație, probabil că nu a fost citit 
în totalitate. 



Doamna secretar citește din documentație obligațiile părților. Solicită domnilor consilieri să 
facă propuneri pentru membrii comisiei de licitație titulari și supleanți. 

Doamna Mușat îi propune pe domnii Chipeșiu  Florinel și Meșteru Emil 

Domnul Popescu spune că,  având în vedere că de 11 ani această clădire nu este folosită, este 
binevenită această propunere de închiriere. 

Domnul Bădulescu supune la vot cele 2 propuneri, care sunt aprobate in unanimitate. 

Doamna secretar solicită încă 2 propuneri pentru membrii supleanți ai comisiei. 

Doamna Mușat îi propune pe domnii Popescu și Grigore. 

Domnul Bădulescu supune la vot cele 2 propuneri, care sunt aprobate in unanimitate 

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 

Proiectul de hotărâre  nr.  nr. 11921/216 din 10.11.2021 privind închirierea prin licitaţie 
publică a imobilului C1(P+1)  situat în strada Baia Verde, nr. 2 , proprietate publică a 
oraşului Slănic, inițiator domnul primar Costea Daneluș, este supus la vot. Este aprobat cu 15 
voturi pentru. 

   Domnul Bădulescu ,  preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului al 6 lea din ordinea de zi : 
Proiect de hotărâre nr.11994/220 din 11.11.2021 privind aprobarea numărului și a 
cuantumului  burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul 
Slănic, în semestrul I, anul scolar 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 primar prezintă proiectul și spune că este vorba de bursele elevilor pentru 
semestru I . In proiect sunt propuse sumele pe care le acordă guvernul din bugetul de stat, iar 
din bugetul local s-a acordat pentru bursele de performanță și pentru cele medicale, școala 
având prevăzute sumele necesare pentru aceste burse. Spune că inițial liceul a aprobat mai 
puține burse dar ulterior  a revenit cu o solicitare de suplimentare a numărului de burse. 

          Domnul Popescu spune că pentru bursele de merit s-a aprobat inițial de la media 9,50, 
deși legea prevede de la media de 8,50. Scoala a venit cu suplimentarea numărului de burse 
de merit, deoarece rămâneau bani de la guvern in contul burselor. De aceea s-a modificat 
numărul burselor de merit. Spune că aceste sume pot fi suplimentate de către consiliul local și 
având în vedere că sunt doar 2 burse de performanță, care anul trecut au fost de 400 lei iar 
anul acest de doar 300 lei, legea permițând pănă la 500 lei /lună, propune să se aprobe 
creșterea burselor de performanță de la 300 lei la 500 lei ,  cele de merit de la 100 lei la 200 



lei,  iar cele sociale de la 100 lei la 250 lei și propune ca surse de  finanțare, banii din parcări 
sau din alte surse. 

Doamna secretar îi spune domnului Popescu să facă amendament la proiectul de hotărâre care 
să poată fi votat, dar va trebui să precizeze și sursa de finanțare, întrucât sumele de plată sunt 
lunare, până la finele semestrului I , adică în februarie 2022. 

Domnul primar spune că in luna ianuarie și februarie este posibil să nu fie aprobat bugetul 
pentru anul 2022 și să nu avem bani în bugetul local pentru plata acestor burse. 

Domnul Popescu îi întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord să formuleze un 
amendament. 

Domnul Chipeșiu spene că dumnealui este de acord ca pentru școală să se facă orice, dar cu 
condiția să se găsească sursa de finanțare, adică de unde se taie din bugetul local, de la ce 
capitol, pentru a fi mutați la burse. 

Domnul Popescu spune că are rugămintea ca la ședințele privind bugetul să fie și doamna 
contabil, așa cum se procedează și la alte primării. 

Doamna secretar spune că doamna contabil a făcut raportul de specialitate,  și a spus părerea 
considerând că atât se poate susține din bugetul local. 

Domnul Grigore spune că domnul Popescu putea să meargă la primărie la doamna contabil să 
identifice sursa de finanțare, ca să poată fi scrisă clar în amendament ca să aibă ce discuta. 

Domnul Popescu spune că doamna contabil este obligată să găsească sursa de finanțare . 

Domnul Meșteru Emil spune că legea administrației publice locale prevede că nici un proiect 
nu poate fi avansat dacă nu se identifică sursa de fianațare. Întreabă căți elevi sunt în total, iar 
doamna secretar spune că în jur de 700 cu preșcolari. 

Domnul Meșteru spune că bursa de merit recompensează calitatea învățământului și ar trebui 
să mărim calitatea. 

Domnul Popescu spune că legea prevede bursa de merit de la media de 8,50 și școala așa a 
stabilit. 

Domnul primar spune că va fi o lege care va reglementa cheltuielile pentru învățământ,  care 
vor trece în sarcina bugetelor locale, pe principiul autonomiei locale. 

Domnul Meșteru Emil întreabă dacă aceste burse de merit ar putea fi stabilite în tranșe 
diferențiate în funcție de medie? 

Doamna secretar spune că aceste burse au fost stabile în consiliul de administrație al școlii, 
așa cum spune legea. 

Domnul Popescu spune că dumnealui susține mărirea doar a burselor de performanță și a 
celor sociale care sunt în număr de  2, respectiv 17, pentru că pentru unii copii acești bani 
contează. 



Domnul Chipeșiu propune ca proiectul să fie amânat. 

Doamna secretar spune că nu ar trebui amânat acest proiect,  pentru că acești copii nu și-au 
primit bursele din luna septembrie și înseamnă că nu vor primi burse anul acesta până la 
sfârșit de an, iar anul viitor, este posibil să nu avem buget în lunile ianuarie- februarie. Spune 
că se poate interveni asupra cuantumului burselor oricând după aprobare, dacă așa se dorește. 

Domnul Chipeșiu solicită să se supună la vot proiectul de hotărâre. 

Domnul Popescu întreabă ce se face cu banii din parcări, întrucât a văzut că vinerea, sâmbăta 
și duminica parcările sunt pline. 

Domnul Chipeșiu spune că acești bani, în buget sunt cuantificați. 

Domnul Meșteru întrebă dacă după aprobarea burselor se mai poate modifica. 

Doamna secretar spune că dacă domnul Popescu dorește, poate să inițieze un  proiect de 
hotărâre privind mărirea cuantumului burselor pe care să-l supună la vot în sedința viitoare. 
Spune că bugetul este întotdeauna echilibrat  și atunci când crești o cheltuială trebuie să 
identifici și sursa de finanțare, din venituri sau din reducerea altor cheltuieli cuprinse în 
buget. 

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 

Domnul Bădulescu,  preşedintele de şedinţă,  supune la vot Proiectul de hotărâre 
nr.11994/220 din 11.11.2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului  burselor acordate 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Slănic, în semestrul I, anul scolar 
2021-2022, care este aprobat cu 15 voturi.  

Se trece la punctul nr. 8: Informări.  

          Domnul primar spune că,  înainte să se facă înscrierile la cuvânt dorește să comunice 
domnilor consilieri situația stadionului. Spune că a deschis un proces pentru acesta , întrucât 
au apărut elemente noi. La prima înfățișare au fost respinse excepțiile ridicate și domnul 
Bîrlea a recuzat completul. Se pare că există o vânzare către Academia Română. S-a cerut 
revizuirea dosarului. 

Domnul Chipeșiu întreabă dacă acest teren al stadionului a fost câștigat prin înșelătorie. 

Domnul primar spune că dacă nu avem dovezi nu ne putem pronunța. 

Domnul Chipeșiu  întreabă unde a fost acest document. 

Domnul primar spune că important este că a fost descoperit acest document. 



Domnul primar spune că în legătura cu gazele,  se pare că a fost semnat contractul de 
finanțare și de acum se va intra în linie dreaptă. 

În legătura cu proiectul cu apa, se știe că a fost depusă documentația pentru avize. In Slănic 
se vor înlocui conductele de apa pentru distribuție. Pe străzile Piatra Verdei, Mihai Eminescu, 
Valea Fetii și Bisoca, au rămas stațiile de pompare, proiectul din 2014 nefiind schimbat. 
Primăria a concesionat serviciul de apă și nu poate să intervină în teren. 

Doamna Mușat întreabă cât la dura proiectul. 

Domnul primar spune că dacă se solicită avize înseamnă că au și sursa de finanțare. 

Domnul primar spune că, în continuare, va  prezintă situația proiectelor din Slănic. Spune că 
la centru se lucrează, la străzi și cinematograf au fost depuse ultimele documente pentru 
emiterea avizelor. Perioada de proiectare a fost de 60 de zi  și 30 de zile la verificare.  
Urmează să se emită autorizația de construire după obținerea avizelor. 

Spune că cererea pentru Anghel Saligny a fost depusă pentru un număr de 27 de străzi. La 
liceu a fost încheiată procedura de verificare a proiectului ,, Creșterea eficienței energetice,, 
pe axa de finanțare 3.1 și urmează, în 30 de zile să semnăm contractul de finanțare.   Spune că 
a mai fost depusă o solicitare pentru realizarea unui bazin de înot pe terenul de pe strada 
Libertății. 

Domnul Chipeșiu întreabă câte proiecte au fost depuse pe programul Anghel Saligny. 

Doamna secretar spune că suma maximă de finanțare pentru un oraș este de 7 mil lei și a fost 
depus doar proiectul cu cele 27 de străzi.  

Domnul primar spune că a vorbit cu consultantul pe proiecte și că vor fi depuse și alte 
proiecte pe ghidul stațiunilor balneoclimaterice. Spune că mai are o propunere pentru 
depunerea unui proiect pentru panouri fotovoltaice și întreabă dacă domnii consilieri sunt de 
acord.  

Domnul Chipeșiu spune că ar putea fi amplasate pe izlaz, iar domnul primar spune că a 
identificat deja terenul, unde vor putea fi amplasate aceste panouri, dar deocamdată aceasta 
este o discuție preliminară și va veni cu mai multe date în ședințele următoare. Dacă va fi 
implementat acest proiect, va fi asigurată toată energia pentru iluminatul public. Finanțarea 
acestui proiect va incepe începând cu anul 2024 sau 2025. 

Domnul Chipeșiu spune că este un proiect bun  și trebuie demarat. 

Doamna Mușat spune că dorește să vadă și rezultatele acestor proiecte. 

Domnul Meșteru întreabă ce se întâmplă cu proiectul de la parc. 

Domnul primar spune că, chiar dacă aceste proiecte nu vor fi finalizate pe mandatul 
dumnealui , ele vor fi continuate. Spune, că la proiectul cu parcul, s-a încheiat licitația, 
așteptăm termenul de contestații,  după care vom semna contractul de execuție. 

Domnul Meșteru întreabă dacă proiectul cu drumul Slănic – Ștefești va continua. 



Domnul primar spune că acest proiect este al consiliului județean  dar deocamdată nu a fost 
continuat. Spune că drumul spre Teișani este în atenția consiliului județean. 

Un cetățean din sală,  întreabă despre proiectul cu gazele, dacă a fost prinsă și distribuția în 
Slănic și dacă au fost întreprinse acțiuni de către autoritățile locale privind continuarea 
proiectului, pentru că se tot vorbește despre acest proiect dar nu s-a concretizat. 

Domnul primar spune că proiectul a fost modificat și a fost cuprinsă și distribuția, dar 
proiectul este al consiliului județean, autoritățile locale susțin proiectul , prin asigurarea 
cheltuielilor – cota parte a fiecărei localități. 

Domnul Bădulescu , președintele de ședință declară ședința din 26.11.2021, închisă.         
Drept pentru care s-a  încheiat prezentul proces verbal. 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Bădulescu Cristian Dănuț     Secretar general oraş Slănic, 
                                                                                    Cojocaru Cerasella Isabela declară  

 


