PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 19.10.2021
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. 140 din
13.10.2021.
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 pe platforma whatsApp domnii Chipeșiu Florinel și
Baicu Aur Mihail . 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 și doamna contabil al Liceului Teoretic Șerban Vodă 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 30 septembrie 2021.
2.
Proiect de hotărâre nr. 10671/183 din 08.10.2021 privind aprobarea bugetului
actualizat al proiectului „AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC ÎN ORAŞUL
SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA” finanțat prin Programul Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare nr. 3334
din 22.10.2018
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea
- Avize: toate comisiile
3.
Proiect de hotărâre nr. 10674/186 din 08.10.2021 privind inițierea
demersurilor de actualizare a „Planului Urbanistic General al oraşului Slănic” şi a
Regulamentului local de urbanism aferent
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea
- Avize: toate comisiile
4.
Proiect de hotărâre nr. 10806/189 din 12.10.2021 privind aprobarea Cererii de
finanțare și a Devizului general estimat pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare
străzi în orașul Slănic, județ Prahova”
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea
- Avize: toate comisiile

5.
Proiect de hotărâre nr. 10839/192 din 12.10.2021 privind rectificarea
bugetului local al orașului Slănic pentru anul 2021
Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea
Avize: toate comisiile
6.
Proiect de hotărâre
nr.10841/194 din 12.10.2021
privind alegerea
președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022.
Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea
Avize: toate comisiile
7.
Proiect de hotărâre nr. 10877/197 din 13.10.2021 privind aprobarea casării
unor mijloace fixe din inventarul Liceului Teoretic ,,Șerban Vodă,, Slănic
Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea
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 spune că se suplimentează
ordinea de zi cu Proiectul de hotărâre nr. 11029/201 din 18.10.2021 privind aprobarea
„Documentaţiei privind delegarea gestiunii activităţii de administrare a depozitului de deşeuri
municipale Boldeşti – Scăieni în cadrul SMID Prahova” şi acordarea unui mandat special
reprezentantului orașului Slănic in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova.
Domnul primar spune că este necesar să se suplimenteze ordinea de zi cu proiectul
mai sus amintit , pentru că s-a stabilit termenul de 22 octombrie pentru perezentarea
hotararilor de aprobare a documentației de delegare de către ADI Managementul Deșeurilor
și de acordare a mandatului special in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova. Se supune la vot
propunerea de suplimentarea ordinii de zi care este aprobată cu 15 voturi pentru .
Doamna Ioana Mihaiela Stere, 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 31
august 2021. Procesul verbal este aprobat în unanimitate.
Doamna Ioana Mihaiela Stere, preşedintele de şedinţă, supune la vot Aprobarea
Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 30 septembrie 2021.
Procesul verbal este aprobat cu 14 voturi pentru și o abținere, domnul Alionte Gheorghe
Georgel care nu a participat la ședința din 30 sept.2021.
Doamna Stere dă citire punctului al 2 lea din ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr.
10671/183 din 08.10.2021 privind
aprobarea bugetului actualizat al
proiectului
„AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA”
finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, prioritatea de
investiții 5.2, contract de finanțare nr. 3334 din 22.10.2018, 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 urma scoaterii la licitație a proiectului este necesară
suplimentarea valorii proiectului , pentru că firma care a licitat a ofertat o sumă mai mare ca
urmare a creșterii prețurilor. Spune că in următorii 3 ani va fi neceasr să se suplimenteze
valoarea cu aproximatin 350000 lei . Dacă nu se va suplimenta , proiectul se va pierde și
UAT oraș Slănic va trebui să returneze banii primiți de la fonduri europene și va pierde și
toți banii cheltuiți pănă acum. O parte din banii necesari proiectului vor fi acordați în baza
Ordonanței 15/2021. Domnul primar spune că nu dorește să renunțe la acest proiect și trebuie
să demonstrăm că putem duce proiectul mai departe, pentru că este în joc onoarea primariei și
a orașului pentru proiectele viitoare.
Doamna secretar explică că suma din finanțare europeană nu poate fi depășită și orice
cheltuială suplimentară va fi neeligibilă și va fi suportată de la bugetul local sau bugetul de
stat, conform unei propuneri de modificare a ordonanței 15/2021 privind reglementarea unor
măsuri fiscal bugetare.
Domnul Burnescu , aflat în sală, spune că vor fi prețuri mai mari la materiale pentru că
aceste cheltuieli sunt neeligibile.
Doamna secretar spune că toate cheltuielile din proiect sunt avizate de către ADR Sud
Muntenia, indiferent că sunt eligibile sau neeligibile. Doamna Stere 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. 10671/183 din 08.10.2021 privind aprobarea
bugetului actualizat al proiectului „AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC ÎN ORAŞUL
SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare nr. 3334 din 22.10.2018,
iniţiator domnul primar Daneluș Costea , care este aprobat cu 15 voturi pentru.
Doamna preşedinte de şedinţă, dă citire punctului al 3 lea din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre nr. 10674/186 din 08.10.2021 privind inițierea demersurilor de actualizare a
„Planului Urbanistic General al oraşului Slănic” şi a Regulamentului local de urbanism
aferent, 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 a fost demarată procedura de actualizare a PUG-ului pentru
orașul Slănic de către doamna arhitect. Spune că așa cum a solicitat domnul Meșteru Emil și
domnul Buzea , să se prevadă bani în buget pentru actualizarea PUG-ului , au fost alocați
banii necesari pentru prima etapă . 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. 10674/186 din 08.10.2021 privind inițierea
demersurilor de actualizare a „Planului Urbanistic General al oraşului Slănic” şi a
Regulamentului local de urbanism aferent, inițiator domnul primar Costea Daneluș, care este
aprobat cu 15 voturi pentru .
Doamna Stere, preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 4 lea din ordinea de zi :
Proiect de hotărâre nr. 10806/189 din 12.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a
Devizului general estimat pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare străzi în orașul
Slănic, județ Prahova”, 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 așa cum
consiliul local a aprobat, dumnealui a demarat procedura pentru realizarea studiului de
fezabilitate pentru cele 64 de străzi aprobate. Pentru a se depune cerere de finanțare in
programul Anghel Saligny, a fost nevoie să se realizeze studiul de fezabilitate in 2 etape,
astfel încât să putem depune cererea de finanțare în program pentru suma de 7000000 lei,
deoarece pentru orașe acesta este pragul finanțat. S-a realizat devizul pentru un număt de 27
de strazi, din cele 64 , pe care le dă citire. Spune că a încercat să propună străzile din Prajani
pentru a se termina de asfaltat zona.
Domnul Meșteru Emil întreabă care este suma din deviz totală și care este suma
suportată de bugetul local.
Domnul primar spune că suma totală a devizului este 7359972,73 lei din care sumă de
la bugetul local este 361245,26 lei.
Doamna Mușat întreabă dacă s-a propus și strada Ecoului pentru a se uni cu strada
Duzilor, iar domnul primar spune că da s-a prevăzut.
Domnul Stere întreabă dacă mai sunt alte discuții.
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. 10806/189 din 12.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și
a Devizului general estimat pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare străzi în orașul
Slănic, județ Prahova”, inițiator domnul primar Costea Daneluș este supus la vot. Este
aprobat cu 15 voturi pentru.
Doamna Stere, preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 5 lea din ordinea de zi :
Proiect de hotărâre nr. 10839/192 din 12.10.2021 privind rectificarea bugetului local al
orașului 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.
Domnul primar prezintă proiectul și spune că veniturile bugetului local au fost
suplimentate cu suma de 300000 lei din fondul de rezervă bugetară și din venituri proprii cu
suma de 321230 lei , in total suma de 621230 lei. Pe cheltuieli suma a fost repartizată astfel
pe sectiunea de functionare suma de 3750 lei iar pe sectiunea de dezvoltare restul sumei ,
respectiv 617480 lei din care: 150000 lei pentru terminarea lucărilor din parc , 8500 lei
pentru verificare DALI la proiectul pentru liceu, 10000 lei a fost suplimetată suma pentru
centrala de la gradinița din centru , 12000 lei pentru actualizarea registrului spațiilor verzi și
30000 lei pentru consultanță in proiectul depus pe programul Anghel Saligny. Cu suma de
406980 lei se va diminua deficitul sectiunii de dezvoltare , adica se va reintregi din
excedentul anilor precedenți. Spune că la punctul diverse va comunica sumele incasate de la
activitatea economica Baia Verde, de la parcări și închirieri.
Domnul Buzea intreabă ce este cu suma de 8500 lei prevăzuti la liceu, unde scrie sala de
sport.
Domnul primar spune că proiectul pentru creșterea eficienței energetice la liceu,
cuprinde și reabilitarea sălii de sport a liceului.
Secretarii comisiilor de specialitate
consiliului local.
-

prezintă avizul comisiilor de specialitate ale

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. 10839/192 din
12.10.2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Slănic pentru anul 2021, inițiator
domnul primar Costea Daneluș, este aprobat cu 15 voturi pentru.
Doamna Stere, preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 6 lea din ordinea de zi :
Proiect de hotărâre nr.10841/194 din 12.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință
pentru lunile noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022 și solicită propuneri.
Domnul Mare Laurențiu îl propune pe domnul consilier Bădulescu Cristian Dănuț. Nu
se mai fac alte propuneri și se supune la vot propunerea făcută. Este ales președinte de ședință
pentru lunile noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022, domnul Bădulescu Cristian Dănuț,
cu 15 voturi pentru.
Doamna Stere, preşedintele de şedinţă, dă citire punctului al 7 lea din ordinea de zi :
Proiect de hotărâre nr. 10877/197 din 13.10.2021 privind aprobarea casării unor mijloace
fixe din inventarul Liceului Teoretic ,,Șerban Vodă,, 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, în calitate de inițiator al proiectul, spune că în sală se află și doamna
contabil al liceului care poate să răspundă la întrebări, dacă este cazul și că listele pentru
casare au fost aprobate de consiliul de administrație al liceului. Ele conțin mijloace fize
corporale și necorporale, respectiv, echipamente informatice, licențe și programe, toate
amortizate , cu uzură fizică .
Doamna secretar prezintă documentele care însoțesc listele de propuneri, respectiv
hotărârea de aprobare a consiliului de administrație al liceului, referatul de aprobare al
comisiei tehnice și referatul unei firme de specialitate care confirmă gradul de uzură.
Doamna contabil al liceului spune că aceste echipamente au fost primite de la
Inspectoratul școlar în anul 2004, iar acum sunt uzate fizic și depășite . Nu mai sunt discuții.
Secretarii comisiilor de specialitate
consiliului local.

prezintă avizul comisiilor de specialitate ale

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. 10877/197 din 13.10.2021 privind aprobarea casării unor mijloace
fixe din inventarul Liceului Teoretic ,,Șerban Vodă,, Slănic, inițiator domnul primar Costea
Daneluș, este supus la vot. Se aprobă cu 15 voturi pentru.
Se trece la punctul suplimentar din ordinea de zi : Proiectul de hotărâre nr. 11029/201
din 18.10.2021 privind aprobarea „Documentaţiei privind delegarea gestiunii activităţii de
administrare a depozitului de deşeuri municipale Boldeşti – Scăieni în cadrul SMID Prahova”
şi acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Slănic in Adunarea Generala a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor
Prahova, inițiator 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 dumnealui, in urma
acordării mandatului de către consiliul local va semna contractul de delegare. Nu 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. 11029/201 din 18.10.2021 privind aprobarea „Documentaţiei
privind delegarea gestiunii activităţii de administrare a depozitului de deşeuri municipale
Boldeşti – Scăieni în cadrul SMID Prahova” şi acordarea unui mandat special
reprezentantului orașului Slănic in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova, este supus la vot .
Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Se trece la punctul nr. 8: Diverse . Întrebări.Interpelări.
Domnul primar spune că, înainte să se facă înscrierile la cuvânt dorește să comunice
domnilor consilieri sumele încasate la Baia Verde și la parcări. Spune că la Baia Verde s-au
încasat in acest sezon, până la 30 septembrie, suma de 854124 lei, la parcări, până la data de
19 octombrie suma de 191456 lei, la terenul de fotbal suma de 22000 lei, iar la chirii suma
de 502000 lei. Domnul primar spune că a depus o solicitare la CNI pentru construirea unei
creșe în oraș, pe terenul de la seră. Locul ales este bun și pentru locuitorii din Prajani.
Prezintă adresa Fundației de Nefrologie București de solicitare de închiriere a bazei de
tratament de la Baia Verde și spune că, în ședința de consiliu următoare, va prezenta un
proiect de hotărâre de inchiriere a bazei pentru activități medicale , educaționale , sociale și
de cercetare.
Domnul Meșteru spune că este necesar să se găsească o utilitate bazei de la Baia
Verde și întreabă, ce activități se dorește să se desfășoare, dacă este vorba de concesiune sau
de închiriere.
Domnul primar spune că va fi deocamdată închiriere, dar dacă va fi nevoie se va lua în
discuție concesionarea.
Domnul Meșteru întreabă dacă se va propune numai închirierea construcției sau a tot
arealului.
Domnul primar spune că doar construcția, lacurile și terenul va rămâne la primărie.
Domnul Meșteru întrebă dacă se va face o dezmembrare, iar domnul primar spune că
în închiriere nu se va face o dezmembrare, se va acorda doar accesul la clădire.
Domnul primar mulțumește consiliului pentru susținere, în aceste proiecte .
Domnul Burnescu, dorește să supună atenției o problemă a unui cetățean, Rânjea
Marian, care are un certificat de moștenitor. La rolul agricol au dispărut terenurile .
Doamna secretar spune, că persoana în cauză a depus o cerere de înregistrare a unor
terenuri în baza unui certificat de moștenitor din anul 1964, când tatăl persoanei respective
avea 9 ani. S-a verificat istoricul de rol și s-a constat că terenul respectiv nu a figurat nici la
cel care lăsa moștenirea , de la înființarea rolului agricol. Este vorba de un hectar în punctul
Bughea. Toată lumea știe că in punctul Bughea sunt emise titluri la legea 18. Persoana
respectivă nu știe unde este terenul în cauză.
Doamna Stere spune că și tatăl dumneaiei a fost împroprietărit și a făcut cerere la legea
fondului funciar.
Domnul primar spune că și-a notat și va verifica .
Domnul Burnescu întreabă dacă s-a hotărât ceva cu școala de la Prajani, pentru că a
văzut două persoane pe acolo.

Domnul primar spune că școala de la Prajani, pentru a i se da altă utilitate , trebuie
scoasă din circuitul școlar, cu avizul ministerului. Primăria nu a întreprins deocamdată nimic,
dar nici nu o va lăsa să se distrugă..
Domnul Grigore întreabă dacă s-a încheiat verificarea zonării, pentru că s-a discutat din
luna august despre această modificare.
Domnul viceprimar spune că verificarea s-a încheiat, proiectul de modificare va fi pus in
dezbatere publică și va fi pe ordinea de zi a ședinței următoare.
Domnul Bădulescu se înscrie la cuvânt și spune că poliția locală are nevoie de o mașină
nouă, cea pe care o folosesc acum este foarte veche.
Domnul primar spune că mașina poliției locale este din anul 2006, ea va trebui casată și
înlocuită.
Doamna Stere , președintele de ședință declară ședința din 19.10.2021, închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Stere Ioana Mihaiela

Secretar general oraş Slănic,
Cojocaru Cerasella Isabela declară

