PROCES-VERBAL
Data încheierii: 05 octombrie 2018

Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Slănic, la
sediul său, din str. Alexandru Odobescu, nr.2.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului oraşului Slănic nr.199 din 04.10.2018.
Se face prezenţa consilierilor locali şi se constată că sunt prezenţi 12 consilieri locali, lipsa
fiind, domnul consilier Rotaru Ioan şi doamnele Cristea Liliana şi Mihailescu Sofia.
Participă, de drept, domnul primar Moraru Remus şi doamna Cojocaru Cerasella Isabela,
secretar al oraşului Slănic.
Doamna Muşat Maria este președinte de ședință și deschide ședința Consiliului Local al
orașului Slănic.
" Bună ziua! Putem începe? Voi da citire proiectului ordinii de zi.
Proiectul ordinii de zi este următorul :
1. Proiect de hotărâre privind asocierea oraşului Slănic cu judeţul Prahova, în vederea realizării
obiectivului de interes public “Lucrari de reparaţii interioare, zugraveli şi refacerea acoperişului, la
Casa de Cultură”. Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
2. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr.2/2018 privind aprobarea utilizării
excedentului bugetului local al oraşului Slănic aferent anului 2017.Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic pentru anul 2018.
Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
Cine este de acord cu proiectul ordinii de zi . Pentru ?” Membrii Consiliului Local Slănic au fost de
acord cu 12 voturi ”pentru” . „Împotrivă? Se abține cineva? "
Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi.
Doamna preşedinte de şedinţă , Muşat Maria prezintă primul punct al ordinii de zi. Dă citeşte
proiectului de hotărâre privind asocierea oraşului Slănic cu judeţul Prahova, în vederea realizării obiectivului
de interes public “Lucrari de reparaţii interioare, zugraveli şi refacerea acoperişului, la Casa de Cultură”,
iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Doamna Muşat : Discuţii ?
Domnul Costea : “ O singura întrebare. Cât am alocat noi de la bugetul local?

Domnul primar spune că , în această asociere Consiliul Judetean Prahova vine cu suma de
130000 lei , pentru refacerea acoperişului Casei de cultură, iar noi ar trebui să venim cu 10 %, dar sa alocat mai mult, 85000 lei pentru că mai sunt lucrări de reparaţii interioare. La următoarea
rectificare , Consiliul Judeţean va mai aloca 100000 lei .
Doamna Muşat Maria: Supunem la vot? Cine este pentru?
Toţi cei 12 consilieri prezenţi votează “pentru” .
Doamna Muşat Maria: Împotrivă? Se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre se aprobă în forma prezentată cu 12 voturi .
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Doamna Muşat Maria , dă citire proiectului de hotărâre de modificare a Hotărârii nr.2/2018
privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Slănic aferent anului 2017,
iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
Doamna Muşat Maria : "Discuţii? Cine se înscrie? Domnul consilier Chipeşiu.”
Domnul Chipeşiu: Cum am ajuns în această situaţie? Nu am cheltuit sub nici o formă.
Partea de investiţii a mers extrem de prost. Asta e una. Dar în acelaşi timp şi partea de încasări a
fost......”
In sala de şedinţă a consiliului local , intra doamna consilier Cristea Liliana şi domnul consilier Rotaru
Ioan.
Domnul primar explică stadiul lucrărilor din lista de investiţii aprobata, spunând că PUG -ul
care nu poate fi realizat , până la sfârşitul anului, întrucât abia s-a întocmit caietul de sarcini şi nu va
mai fi timp anul acesta pentru a fi finalizat şi plătit, reabilitarea străzilor - deja au început lucrările ,
securizarea oraşului la care ţine, foarte mult să se realizeze , nu poate fi încheiată în acest an ,
deoarece, după ce anul trecut licitaţia a fost anulată, prin descalificarea celor doi ofertanţi, acum este
necesar obţinerea din nou a avizelor. La Casa de Cultură, Consiliul judetean va acorda suma de
130000 lei pentru acoperiş, iar Primăria vine în completare . De aceea s- au retras bani din secţiunea de
dezvoltare, iar excedentul se repartizează în acest mod.
Domnul Chipeşiu: „adică spre salarii”
Domnul primar: „secţiunea de funcţionare înseamna utilităţi, reparaţii pe care temporar
încercăm să le acoperim”
Domnul Costea : „Se vor duce înapoi”.
Domnul Alionte: „ În Secţiunea dezvoltare câţi bani mai sunt?”
Domnul primar reia lista de investiţii şi explică la fiecare lucrare ce s-a făcut şi îi roagă pe
domnii consilieri să vizualizeze lucrările deja încheiate. Spune că pentru lucrările care nu se vor
termina în acest an , au fost retraşi banii şi redistribuiţi pentru a nu mai ajunge în fondul de rulment ca
anul trecut. Anul trecut la cote defalcate au fost sume mai mari faţă de acest an , anul acesta fiind la
jumătate. La GAL s-a aprobat proiectul pentru buldozer şi trebuie semnat contractul. La expertiza de la
grădiniţa Groşani deja s-a făcut lucrarea. La consultanţă , proiectul pe fonduri europene a fost deja
depus la Sud Muntenia. Reactualizarea SF la Cinematograf s-a făcut, iar la programul 5.2 , contractul
de finanţare este la minister pentru semnare. S-a reactualizat studiul de fezabilitate la cele 13 străzi
pentru fonduri europene pe axa 13.1.
Domnul Alionte întreabă cîţi bani mai sunt disponibili în secţiunea de funcţionare.
Doamna secretar îi răspunde domnului consilier Alionte că acest disponibil se poate vedea la
încheierea contului de execuţie la 30 septembrie.
Domnul primar face o analiză scurtă a veniturilor şi spune că la anumite surse s-au încasat
mai multi bani, faţă de anul trecut , iar la unele suntem deficitari şi că ar fi fost bine să avem pe
doamna Sef Serviciu să ne explice, dar aceasta este în concediu medical pe mai mult timp. Spune că a
cerut o listă cu toate persoanele juridice care nu au plătit şi acestea au fost somate . O parte dintre
acestea au plătit, dar unele firme, cu sume foarte mari, nu au plătit. Sunt şi persoane fizice care nu au
plătit. Când s-a făcut proiecţia bugetului pe acest an , s-a luat în calcul căt trebuie să se încaseze , pe
termenele de plată, iar în septembrie se constată că unii contribuabili nu au făcut plata. De aceea este
nevoie de acoperirea golurilor de casă.
Doamna Muşat : "Se supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 14 voturi pentru.”
Proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii nr.2/2018 privind aprobarea utilizării excedentului
bugetului local al oraşului Slănic aferent anului 2017, iniţiator dl. Primar Remus Moraru este adoptat
cu 14 voturi.
Doamna Muşat dă citire proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului
Slănic pentru anul 2018, iniţiator dl. Primar Remus Moraru.
Domnul primar spune că a explicat déjà necesitatea rectificării bugetului.
2

Se supune la vot .
Doamna Muşat: Cine este pentru? Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
oraşului Slănic pentru anul 2018 se aprobă cu 14 voturi.
Domnul primar îi roagă pe domnii consilieri să mai citească Legea nr. 215/2001 , pentru că la
stabilirea comisiilor se pare că nu s-a respectat ponderea politică şi ar trebui făcută modificarea
comisiilor. A doua problemă pe care o reţine atenţiei consilierilor este procedura de aprobare a
hotărârilor şi le solicită citirea materialelor pentru a respecta legea.
Domnul Alionte spune că un proiect care este repartizat la două comisii trebuie discutat în plen,
dar unul repartizat doar la o comisie care nu dă aviz favorabil trebuie specificat.
Domnul primar spune că proiectele trebuiesc dezbătute în plen . Comisia care dă aviz negativ
trebuie să motiveze. A cerut părerea şi în alte localităţi şi proiectele se transmit tuturor comisiilor.
Domnul Grigore spune că indiferemt de avizul favorabil sau nefavorabil se discută în plen
orice proiect de hotărâre.
Domnul Rotaru spune că avizul comisiei este imperativ, iar domnul primar îl roagă să îi arate
unde scrie în lege cuvântul imperative.
Doamna preşedinte de şedinţă solicită încheierea discuţiilor şi declară închisă şedinţa de îndată
din 05.10.2018, a Consiliului Local Slănic.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Muşat Maria
Secretar,
Cojocaru Cerasella Isabela
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