
               

                                                                                                                                                                                                                                                          
PROCES-VERBAL 

al şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al oraşului Slănic, din data de 01.11.2021, ora 
12. 

 Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa extraordinară,  a Consiliului Local al 
oraşului Slănic, în sala de ședințe a instituției,  din  strada Alexandru Odobescu,  nr.2. 
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului oraşului Slănic nr. 149 din 
28.10.2021.  
            Domnul Bădulescu Cristian Dănuț , președintele de ședință declară deschisă şedinţa 
de consiliu şi  face prezenţa consilierilor locali. Se constată că sunt prezenţi în sală 6 
consilieri locali și pe platforma WhatsApp, domnii Corbu Marian, Buzea Cristian Petru,  
Stere Mihaiela și Popescu Sorin.  Lipsesc domnii  Chipeșiu Florinel, Baicu Aur Mihail, 
Moldoveanu Sorin , Gortoescu Mihăiță. Cvorumul ședinței este indeplinit cu 11 consilieri 
prezenți. 
           Participă de drept doamna secretar general al UAT Slănic Cojocaru Isabela Cerasella 
și domnul primar Daneluș Costea. 
           Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos. 
           Domnul Bădulescu Cristian Dănuț, președintele de ședință dă citire ordinii de zi:  

1. Proiect de  hotărâre nr. 11397/206 din 28.10.2021 privind respingerea propunerii de 
reziliere a Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de 
Colectare, Transport si Transfer a Deseurilor Municipale in Zonele 2- Boldesti 
Scaieni si 6 – Valea Doftanei, nr.1792/13023 din 13.09.2016  și Acceptarea 
Angajamentului de Plata cu privire la esalonarea redeventei, propus de catre SC 
ROSAL GRUP SA, la Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii 
de Colectare, Transport si Transfer a Deseurilor Municipale in Zonele 2- Boldesti 
Scaieni si 6 – Valea Doftanei, nr.1792/13023 din 13.09.2016, inițiator primarul 
orașului Slănic  Daneluș Costea 

2. Proiect de hotărâre nr. 11409/209 din 28.10.2021 privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al oraşului Slănic în Comisia de evaluare a probei de interviu , în 
concursul  pentru ocuparea functiei de director  al Liceului Teoretic Şerban Vodă, 
inițiator primarul orașului Slănic  Daneluș Costea. 

          Proiectele  de hotărâre sunt  însoţite de referatul  de aprobare al iniţiatorului , rapoartul 
de specialitate  și avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate. Sunt   avizate 
de către secretarul general al oraşului ,  d-na Cojocaru Isabela Cerasella.  

           Domnul Bădulescu Cristian Dănuț, preşedintele de şedinţă supune la vot  proiectul 
ordinii de zi. Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu proiectul ordinii de zi în 
unanimitate. 

     Domnul primar explică urgența acestei ședințe și spune că a fost necesar să se 
convoace consiliul local, în ședință extraordinară, pentru că a fost primit convocatorul 
ședinței  de la ADI Managementul deșeurilor, cu ordinea de zi a ședinței, respectiv 
propunerea de reziliere  a Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de 
Colectare, Transport si Transfer a Deseurilor Municipale in Zonele 2- Boldesti Scaieni si 6 – 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL  PRAHOVA 

ORAȘUL SLĂNIC 
CONSILIUL LOCAL 



Valea Doftanei, nr.1792/13023 din 13.09.2016  sau  Acceptarea Angajamentului de Plata cu 
privire la esalonarea redeventei, propus de catre SC ROSAL GRUP SA, la Contractul de 
Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Colectare, Transport si Transfer a 
Deseurilor Municipale in Zonele 2- Boldesti Scaieni si 6 – Valea Doftanei, nr.1792/13023 din 
13.09.2016. Pentru proiectul de hotarăre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al oraşului Slănic în Comisia de evaluare a probei de interviu , în concursul  pentru 
ocuparea funcției de director  al Liceului Teoretic Şerban Vodă  a fost primită solicitarea  de 
desemnare in data de 25.10.2021. 

Domnul Bădulescu Cristian Dănuț, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului nr.1 din 
ordinea de zi: Proiect de  hotărâre nr. 11397/206 din 28.10.2021 privind respingerea 
propunerii de reziliere a Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de 
Colectare, Transport si Transfer a Deseurilor Municipale in Zonele 2- Boldesti Scaieni si 6 – 
Valea Doftanei, nr.1792/13023 din 13.09.2016  și Acceptarea Angajamentului de Plata cu 
privire la esalonarea redeventei, propus de catre SC ROSAL GRUP SA, la Contractul de 
Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Colectare, Transport si Transfer a 
Deseurilor Municipale in Zonele 2- Boldesti Scaieni si 6 – Valea Doftanei, nr.1792/13023 din 
13.09.2016, inițiator primarul orașului Slănic  Daneluș Costea.  
Domnul Buzea se înscrie la cuvânt și spune că sunt o serie de probleme în activitatea firmei 
ROSAL, mai ales în privința încheierii contractelor . 

Domnul Alionte spune că firma ROSAL a avut unele probleme, vineri când nu a ridicat 
gunoiul , pentru că nu au avut acces la rampă, dar situația s-a rezolvat și se ridică gunoiul. 

Doamna Stere spune că rampele nu mai primesc gunoiul. 

Domnul primar spune că , dacă se reziliază contractul vom avea probleme cu gunoaiele , până 
la încheierea unui nou contract . Situația a mai existat in anul 2008, când nu a existat firmă de 
colectarea gunoiului. 

Domnul Popescu o întreabă pe doamna Stere dacă știe care este părerea firmei Rosal, iar 
doamna Stere spune că nu are cunoștință despre această situație, dumneaei fiind doar un 
salariat. 

Doamna secretar spune că acum s-a solicitat rezilierea contractului pentru neplata redevenței  
și  nu pentru activitatea de gestionare a gunoiului. Solicitarea este rezilierea contractului 
pentru neplata redevenței sau acceptarea angajamentului de plată pentru eșalonarea 
redevenței restante.  

Nu mai sunt discuții. Domnul Bădulescu Cristian Dănuț, preşedintele de şedinţă, supune la 
vot Proiectul  de  hotărâre nr. 11397/206 din 28.10.2021 privind respingerea propunerii de reziliere 
a Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Colectare, Transport si Transfer a 
Deseurilor Municipale in Zonele 2- Boldesti Scaieni si 6 – Valea Doftanei, nr.1792/13023 din 
13.09.2016  și Acceptarea Angajamentului de Plata cu privire la esalonarea redeventei, propus de 
catre SC ROSAL GRUP SA, la Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de 
Colectare, Transport si Transfer a Deseurilor Municipale in Zonele 2- Boldesti Scaieni si 6 – Valea 

Doftanei, nr.1792/13023 din 13.09.2016, inițiator primarul orașului Slănic  Daneluș Costea, care este 
aprobat cu 11 voturi pentru. 



Domnul Bădulescu Cristian Dănuț, preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului nr.2 din 
ordinea de zi :  Proiect de hotărâre nr. 11409/209 din 28.10.2021 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al oraşului Slănic în Comisia de evaluare a probei de 
interviu , în concursul  pentru ocuparea functiei de director  al Liceului Teoretic Şerban 
Vodă, inițiator primarul orașului Slănic  Daneluș Costea. 
Doamna secretar explică că este necesar să se nominalizeze un reprezentant al Consiliului 
local care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu , în concursul  pentru 
ocuparea functiei de director  al Liceului Teoretic Şerban Vodă și solicită propuneri. 

Domnul Meșteru întreabă dacă se știe căte dosare au fost depuse pentru postul de director. 

Doamna secretar răspunde că acest concurs este unul național , iar dosarele au fost depuse la 
Inspectoratul școlar , care nu a comunicat nimic în acest sens. 

Domnul Mare îl propune pe domnul Alionte Gheorghe Georgel, care să facă parte din 
Comisia de evaluare a probei de interviu. Nu se mai fac alte propuneri . Domnul Bădulescu 
Cristian Dănuț, preşedintele de şedinţă, supune la vot propunerea făcută care se aprobă cu un 
număr de 11 voturi pentru. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul Bădulescu Cristian Dănuț, preşedintele de şedinţă 
declară închisă şedinţa extraordinară din 01.11.2021. 

           Drept pentru care s-a  încheiat prezentul proces verbal. 

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

 


