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CONSILruL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SLOBOZIA

JUDETUL IALOMITA

PROCES - VERBAL

incheiat astdzi, 28 aprilie 2022, in qedinla ordinard a Consiliului Local al
Municipiului Slobozia, convocatd in conformitate cu prevederile afi. I33 alin. (1) ;i
art. 134 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare.

$edinfa a fost convocatd prin Dispozi[iaPimarului nr. 432121.04.2022, in care au
fost precizate: data, ora, locul desfbqurdrii Ei proiectul ordinii de zi al qedinlei.

Din motive obiective, qedinfa de consiliu local s-a desfbEurat in sala de qedinle a
Consiliului Local din cadrul Primiriei Municipiului Slobozia, ci nu la Sala de
spectacole a Casei Municipale de Culturd ,,Nicolae Rotaru", cum a fost menlionat in
dispozilia de convocare.

Proicctul dc hotdrdre inscris pe ordinea de zi a fost transmis consilierilor locali pe
e-mail qi postat pe site-ul Primdriei - www.municipiulslobozia.ro - secliunea
Monitorul Oficial Local.

La qedinfd sunt prezenfi 21 consilieri locali din cei 21 in funcfie, qedinfa find legal
constituitS. Consilierii locali fintd $tefan, Dumitrescu Daniela, Oancea Stela ;i
Telehuz Anca au participat la ;edin!d, fiind conectali prin intermediul aplicafiei
whatsapp. Domnul Ilie Eugen consilier local, s-a prezentat la qedin{d incepdnd cu pct.
3 de pe ordinea de zi.

La qedinfd participd reprezentanfi din Aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Slobozia qi consilieri ai primarului.

in vederea participdrii la qedinla de consiliu local, au fost depuse doui cereri de
participare qi ludri de cuv0nt din partea unui grup de cetdleni ai municipiului,
reprezentali de dl Cioboatd Dumitru ;i a domnului Radu Paros Mihdif6, om de afaceri
din Slobozia.

Preqedintele de qedin!6 ales pe o perioadd de trei luni este dl Meglei Gheorghe -
Gabriel.

Secretarul General al Municipiului Slobozia declard deschisd qedinla ordinard a
Consiliului Local Slobozia, dupd verificareaprezenlei consilierilor locali.

Ordinea de zi, aqa cum a fost cuprinsd in Dispozilia de convocare, este
urmdtoarea:
L Aprobarea Procesului-verbal al Sedinlei ordinare a Consiliului Local Slobozia din
data de 3l martie 2022.
2. Aprobarea Procesului-verbal al Sedinlei extraordinare q Consiliului Local
Slobozia din data de I2 aprilie 2022.
3. Aprobarea Procesului-verbal al ;edinlei extraordinare a Consiliului Local
Slobozia din data de 18 aprilie 2022.
4. Aprobarea Procesului-verbal al ;edinlei extraordinare de indatd a Con,siliului
Local Slobozia din data de 20 aprilie 2022.
5. Proiect de hotdrdre privind stabilirea impozitelor Ei taxelor locale, precum ;i a
taxelor speciale, pe anul 2023
6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea listei de repartizare a locuinlelor libere
construite dinfonduri ANL in Municipiul Slobozia.
7. Proiect de hotdrdre referitor la modfficarea HCL Slobozia nr. 179/28.09.2017
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privind stabilirea tarifelor pentru inchirierea mijloacelor de transport (autocar ;i
microbuz) ce aparlin Clubului Sportiv Municipal ,,Unirea" Slobozia.
8. Proiect de hotdrdre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul
agricol pentru trintestrul I al anului 2022 si stqbilirea masurilor pentru eficientizarea
acestei activitati.
9. Proiect de hotdrdre prin care se aprobd Regulamentul privind vdnzarea bunurilor
imobile, proprietate privatd a Municipiului Slobozia.
I}.Proiect de hotdrdre privind aprobarea finanldrii unor posturi de personal
nedidactic din cadrul unor unitd/i de invdldmdnt preuniversitar de stat din Municipiul
Slobozia.
I LProiect de hotdrdre referitor la completarea HCL Slobozia nr. 137/12.04.2022 de
modificare a HCL nr. 149/2017 privind aprobarea salariilor de bazd aferente

funcliilor din cadrul familiei ocupalionale "Administralie" utilizate in Aparatul de
Specialitate al Primarului municipiului Slobozia, direcliile ;i serviciile publice de
interes local, respectiv Aparatul permanent de lucru al Consiliului Locql Slobozia, cu
modificdrile ;i completdrile ulterioare.
I2.Proiect de hotdrdre privind aprobarea participdrii Municipiului Slobozia in
calitate de Partener I la proiectul ,, SOFT - Slobozia, un Ora; mai frumos pentru
Tine", finan/at in cadrul Programului Operalional Capital Uman, Apelul
POCU/717/5/1/.
l3.Proiect de hotdrdre privind aprobarea participdrii la ,,Programul privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere
energetic:stalii de reincdrcare pentru vehicule electrice irt localitdli", a acordului
privind asigurarea Ei suslinerea contribuliei financiare proprii (cheltuieli eligibile ;i
neeligibile) ale proiectului, a indicatorilor tehnico-economici _;i a Studiului de

fezabilitate obiectivul d9 investilii ,,STATII DE REINCARCARE PENTRU
VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL SLOBOZIA".
I4.Proiect de hotdrdre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros
asupra terenului in suprafold de 6.743,00 mp. situat in municipiul Slobozia, B-dul
Matei Basarab, nr. 72, identificat cu numdr cadastral 34736, in favoarea societdlii
ALMAROM 2OO] S.R.L.
l|.Proiect de hotdrdre privind aprobarea operaliunilor notariale Si cadastrale de

alipire a doud terenuri aparlindnd domeniului privat al Municipiului Slobozia.
I6.Proiect de hotdrdre privind concesionarea Jdrd licitalie publicd a unui teren in
suprafald de 91,00 mp situat tn Municipiul Slobozia, $oseaua Bucure;ti-Constanla, nr.
DN 24, cdtre Societatea LIDL IMOBILIARE MANAGEMENT SCS..

I7.Proiect de hotdrdre privind privind aprobarea Notei Conceptuale Ei a Temei de
proiectare pentru obiectivul de investilii"MODEWIZARE $I REALIZARE ZONA
COMERCIAL.I FLORI, ZONA ELEGANT, SLOBOZIA''
lS.Proiect de hotdrdre referitor la inaintarea unei cereri cdtre Consiliul Judelean
Ialomila cu privire la trecerea unor terenuri din domeniul public al Judelului
Ialomila in domeniul public al UAT Municipiul Slobozia.
l9.Proiect de hotdrdre privind aprobarea operaliunilor notariale Si cadastrale de
dezmembrare a unui teren situat in Municipiul Slobozia, tarlaua 192, Parcela l,
Judelul lalomila, proprietate privatd a Municipiului Slobozia, avdnd numdr cadastral
39979.
2}.Proiect de hotdrdre privind aprobarea operaliunilor notariale ;i cadastrale de

dezmembrare a unui teren situat in Municipiul Slobozia, tarlaua 211, Judelul
Ialomila, proprietate privatd a Municipiului Slobozia, avdnd numdr cadastral 33712 .
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2L.Proiect de hotdrdre privind aprobarea operaliunilor notariale Ei cadastrale de
dezmembrare a unui teren situat in Municipiul Slobozia, tarlaua 2lI/2, Parcela I,
Judelul lalomila, proprietate privatd a Municipiului Sloboziq, avdnd numdr cadastral
3898s.
22.Proiect de hotdrdre privind retragerea dreptului de administrare conferit
societdlii URBAN SA asupra Centralei termice nr. I2 din Municipiul Slobozia.
23.Proiect de hotdrdre referitor la modificarea HCL nr. 73/24.02.2022 privind
aprobarea Regulamentului de organizare ;i funclionqre a cimitirelor umane din
municipiul Slobozia
24.Proiect de hotdrdre privind vdnzarea unui apartament tip ANL, situat in
Municipiul Slobozia, strada Rdzoare, nr. 6, bloc 20, scara B, etaj 4, apartament 44,

cdtre doamna Nichifur Adriana-Viorica ;i domnul Nichifur Dumitru.
2|.Proiect de hotdrdre privind vdnzarea unui apartament tip ANL, situat in
Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc 74, scara B, etaj 2, apartament 9,

cdtre doamna Teodorescu Carmen;i domnul Teodorescu Adrian-Ionul.
26.Proiect de hotdrdre privind alegerea preqedintelui de qedinld pentru perioada mai
2022 - iulie 2022.
27.intrebdri. Interpeldri. Puncte de vedere.

Adresa nr. 48895/2022 a SC SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRZ - Hotdrdrea nr.
2/24.03.2022 a Adundrii Generale a Asociatilor

Ordinea de zi a fost suplimentatd, cu urmdtoarele proiecte de hotdrdri:
L Proiect de hotdrdre privind privind aprobarea conturilor anuale de execulie ale
bugetului Si a situaliilorfinanciare ale Municipiului Slobozia aferente anului 2021.
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea contului de execulie al bugetului de
venituri Ei cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul I - 2022
3, Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului de venituri Si cheltuieli al
Municipiului Slobozia - luna aprilie 2022
4. Proiect de hotdrdre referitor la aprobarea Protocolului de Colaborare privind
"Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentalie tehnicd pentru Autorizalia
de Construire (P.A.C.) Si elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul de investilii
<<Varianta de ocolire Slobozia>> "
5. Proiect de hotdrdre referitor la mandatarea Viceprimarului I pentru semnarea
contractelor de vdnzare-cumpdrare a bunurilor imobile asupra cdrora Municipiul
Slobozia are un drept de proprietate privatd sau un drept de dispozilie prin efectul
legii.

Dl Tudoran Valentin. secretarul general al municipiului - supune la vot
ordinea de zi.

Se voteazd in unanimitate proiectul ordinii de zi qi suplimentarea ordinii de zi (20
voturi ,,pentru").

1. Prefedintele de sedintfl. supune la vot Procesul-verbal al Eedinlei ordinare a
Consiliului Local Slobozia din data de 3I martie 2022.

Se voteazd cu un numdr de 19 voturi ,,pentru" ;i I (una) ,,ab1inere" (dl. Meglei
Gheorghe Gabriel).

2.Presedintele de sedintl. supune la vot Procesul-verbal al Sedinlei
extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de I2 aprilie 2022.

Se voteazd cu un numdr de20 voturi ,,p€/ttn.t".
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Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, Secretarul General al Municipiului
menlioneazd cd acesta nu va fi supus votului consilierilor locali, intrucdt qedinfa

extraordinarS din data de 18 aprilie2022 a fost nu16 de drept.
3.Pre$edintele de sedint5. supune la vot Procesul-verbal al ;edinlei

extraordinare de indatd a Consiliului Local Slobozia din data de 20 aprilie 2022.

Se voteazd cu un numdr de 20 voturi ,,pentru" ;i I (una) ,,ab\inere" (dl Puia
Gheorghe).

S-s.Prefedintele de sedintl dd citire proiectelor de hotdrdri de la pct. 5-8 de pe
ordinea de zi.

Se voteazd cu un numdr de 2I voturi ,,pentru".
g.Presedintele de sedinti dd citire Proiectului de hotdrdre prin care se aprobd

Regulamentul privind vdnzarea bunurilor imobile, proprietate privatd a Municipiului
Slobozia.

Proiectul de hotdrAre are un amendament formulat de dl Buzoianu Stoian,
prqedintele Comisiei Juridice qi de Disciplind.

Se voteazd amendamentul cu un numdr de 21 voturi ,,pentru".
Se voteazd amendamentul Ei proiectul de hotdrdre cu un numdr de 2l voturi

,,p€fltru".
l0.Presedintele de sedinti dd citire Proiectului de hotdrdre privind aprobarea

finanldrii unor posturi de personal nedidactic din cadrul unor unitdli de invd/dmdnt
preuniversitar de stat din Municipiul Slobozia.

Proiectul de hotdrdre are un amendament formulat in cadrul Comisiei
Economico-Financiare.

Se voteazd amendamentul cu un numdr de 20 voturi ,,pentrLt" $i I (una)

,,ablinere" (dna Blrsan Mihaela).
Se voteazd amendamentul ;i proiectul de hotdr6re cu un numdr de 20 voturi

,,pentrlt" Ei I (una) ,,abyinere" (dna Birsan Mihaela).
11-13.Pre$edintele de sedinti dd citire proiectelor de hotdr0ri de la pct. 1 1-13 de

pe ordinea de zi.
Se voteazd cu un numdr de2I voturi ,,pentru".
l4.Prefedintele de sedinti dd citire Proiectului de hotdrdre privind constituirea

unui drept de superficie cu titlu oneros qsupra terenului in suprafald de 6.743,00 mp.

situat in municipiul Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr. 72, identificat cu numdr
cadastral 34736, infavoarea societdlii ALMAROM 2001 S.R.L.

Se voteazS cu un numdr de 20 voturi ,,pentru" (dl Potor Alexandru nu participd
la vot).

l5.Presedintele de sedintl dd citire Proiectului de hotdrdre privind aprobarea
operaliunilor notariale Ei cadastrale de alipire a doud terenuri aparlindnd
domeniului privat al Municipiului Slobozia.

Se voteazl cu un numdr de 20 voturi ,,pentru" (dl lintd $teft, nu participd la vot
- sunt incidente prevederile art. 228 din Codul administrativ).

l6-lT.Presedintele de ledinti dd citire proiectelor de hotdr0ri de la pct. 16-Il de
pe ordinea de zi.

Se voteazd cu un numdr de 2I voturi ,,pentrLt".
lS.Presedintele de sedinti dA citire Proiectului de lrctdrdre referitor la

inaintarea unei cereri cdtre Consiliul Judelean Ialomila cu privire la trecerea unor
terenuri din domeniul public al Judelului lalomila tn domeniul public al UAT
Municipiul Slobozia.

Se voteazd cu un numdr de 20 voturi ,,pentru" (dl Potor Alexandru nu participd
la vot).
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12 din Municipiul Slobozia.
Se voteazd cu un numir de 19 voturi ,,p€/tttu" (dl Potor Alexandru ;i dl

Sdrdcdceanu Constantin nu participd la vot).
23.Prepedintele de sedinti dA citire Proiectului de hotdrdrereferitor la

modiJicarea HCL nr. 73/24.02.2022 privind aprobarea Regulamentuluide organizare
Sifuncfionare a cimitirelor umane din municipiul Slobozia.

Cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, dl Radu Paros MihAitA a depus o
cerere.

Secretarul General al Municipiului precizeazd, c6" este de fapt, un drept la replic6,
nu are leg6turd cu proiectul in sine.

Dl Radu Paros anun!6 cd va aqtepta qi iqi va expune punctul de vedere la secfiunea
- Diverse.

Se voteazd cu un numdr de 2I voturi ,,pentru".
24-2S.Prefedintele de sedintl dd citire proiectelor de hotir6ri de la pct. 24-25 de

pe ordinea de zi.
Ambele proiecte au primit amendamente formulate de dl Ionifd Gabriel,

preqedintele Comisiei Economico-Financiare, pentru modificarea art. 8, in sensul
mandatdrii in locul Primarului, Viceprimarul I sd semneze contractele de v6nzare-
cumpdrare la notar.

Se voteazd amendamentele Ei proiectele de hotirdri cu un numir de 2l voturi
,,Pentrll".

26.Presedintele de $edinti d5 citire Proiectului de hotdrdreprivind alegerea
preSedintelui de Sedinld pentru perioada mai 2022 - iulie 2022.

Domnul Manea Gigi il propune pe dl Buzoianu Stoian pentru a fi ales preqedinte
de qedinfd pentru urmdtoarele 3 luni.

Se voteazd cu un numdr de 2I voturi ,,pentru".

Se trece la proiectele aflate ne ordinea de zi suplimentarl

l-3.Presedintele de $edinti dd citire proiectelor de hotdrdri de la pct. 1-3 de pe
ordinea de zi suplimentard".

Se voteaz[ toate proiectele cu un numSr de 2l voturi ,,pentru".
4.Presedintele de sedinfii dd citire Proiectului de hotdrdrereferitor la aprobarea

Protocolului de Colaborare privind "Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare
documentalie tehnicd pentru Autorizalia de Construire (P.A.C.) Si elaborore Proiect
Tehnic pentru obiectivul de investilii <<varianta de ocolire Slobozia)) "

Primarul Municiniului Slobozia. domnul Soare Dragos - menfioneazd cd se
doreqte s5 se construiascd un ,,inel" din mai multe surse de finanfare. Face referire la
vafianta ocolitoare care existd in prezent. Explicd faptul cd, se propune o variantd
ocolitoare pe toatd partea de Est a oraqului (vom avea un alt pod peste r6ul Ialomila,
pentru evitarea traficului din interioarul oraqului). Aduce in discufie qi varianta
ocolitoare pe care se doreqte a ft realizat[ in colaborare cu Consiliul Judefean
Ialomila. La acest moment, prin CNAIR incearcd sd inchidd ,,inelul", iar varianta
actuald va fi un drum interior, care va ajutala dezvoltarea oraqului.

Protocolul supus aprobdrii in aceastd qedinfd este o modalitate rapid[ de a
continua colaborarea cu CNAIR, vafr construit al 3-lea pod peste rdul Ialomifa. Vom
trimite pe e-mail sau pe whatsapp o schili pentru avd"prezenta obiectivul nostru.

Primarul Municipiului Slobozia militeazd,pentru o dezvoltare durabild a oraqului.
S.Presedintele de Fedinti dA citire Proiectului de hotdrdrereferitor la

mandatarea Viceprimsrului I pentru semnareq contractelor de vdnzare-cumpdrare o
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bunurilor imobile qsupro cdrora Municipiul Slobozia are un drept de proprietate
privatd sau un drept de dispozilie prin efectul legii.

Se voteazd toate proiectele cu un numdr de 2l voturi ,,pentrLt".
27 .intr ebilri. Interpeliiri. Puncte de v edere.
Secretarul General - prezintd adresa SC Servicii Publice Slobozia SRL

referitoare la hotirdrea luatS in ultima qedinld a AdunSrii Generale a Asociafilor.
De asemenea, prezintd cele doud cereri ale dlui Radu Paros MihdiJ6 qi a dlui

Cioboatd Dumitru qi informeazd cu privire la situalia dosarelor nr. 388/9812022 qi

I43Il98l202L
Primarul Municipiului Slobozia - aduce la cunoqtinfa consilierilor locali adresa

Ministerului Finanfelor Publice privind creditul contractat pentru rcalizarea parcdrii
subterane. Dd mai multe informalii legate de restituirea banilor europeni, plata
penalitdlilor qi utilizarea greqitd a banilor.

Dl Siriclceanu constantin. consilier local - semnaleazd doud aspecte care i se

par importante in ceea ce priveqte desfdqurarea activitfiii la nivelul municipiului
Slobozia:

1. Felicitd acfiunea de demolare a gardurilor - fie cd este gard viu, construit din
alte materiale - qi incurajeazdDADP sd continue aceastd activitate.

2.Legat de DADP - a aqteptat sd vadd dacd noua modalitate de curdfenie dd
rezultate. Este mulfumit de ceea ce se int6mpld pe strada sa.

Primarul Municipiului Slobozia - reitereazd cd DADP este intr-un proces de
modernizare, care ia mult timp. Constatd cd sunt deficienle in ceea ce priveqte dotarea
cu utilaje de tuns iarba, qi alte echipamente care nu nu existd la acest moment. Susline
cd in data de 27.04.2022 a sosit in parcul de maqini al DADP un echipament
multifuncfional, nou, care a costat aprox. 70.000 euro (echipament de ridicat la
indlfime TRB). Precizeazd cd se lucreazLla infrastructura oraqului, insd prefurile in
continud creqtere ingreuneazd toatd activitatea. Adaugd ci vor fi indepdrtate toate
construcliile ilegale sau cele care ingreuneazd fluxurile din oraq. tqi doreEte ca
Slobozia sd devind un ora$ modern, iar acest lucru presupune luarea unor decizii
neplicute.

Dl Potor Alexandru. consilier local - aduce o completare in ceea ce privegte
indepdrtatrea gardului viu din oraq - menlioneazd cd nu ii place aceastd idee, mai ales
datoritd faptului cd in anumite zone rdmAne un teren denivelat unde nu se poate
interveni mecarizat. Sperd cd se vor lua toate mdsurile ca in urma acestor lucriri
terenul sd arate bine.

Dl Coiocaru. cetitean al orasului - aduce in discufie problema apei in
municipiul Slobozia. Detaliazd, mai multe aspecte care i se par importante qi de luat in
seamd de autoritp{i.

Primarul Municiniului Slobozia - il asigurd cd se vor lua mdsuri pentru
remedierea acestei situafii.

Presedintele de sedinti - di cuv6ntul dlui CioboatS Dumitru, cet6{ean al orqului.
Dl Cioboatl Dumitru - pune in discufie faptul cd detine un garaj tip ,,Cdldraqi"

care va fi supus prevederilor regulamentului de ridicare a garajelor de pe raza
municipiului Slobozia. Insistd cu cererea de a i se prelungi contractul de concesiune
pdnd la inceperea lucrdrilor de reabilitare in zonele vizate din oraq.

Primarul Municipiului Slobozia - aduce la cunogtinla tuturor celor prezenfi ci
opera{iunea de ridicare a garujelor va continua, indiferent de consecin}ele qi

nemullumirile cetdfenilor. A explicat cd sunt in derulare proiecte europene care vor fi
pierdute dacd nu se cautd solulii pentru eliberarea anumitor zone din oraq.
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Primarul Municipiului Slobozia - aduce la cunoqtinfa tuturor celor prezenli cd
operafiunea de ridicare a garqelor va continua, indiferent de consecinfele qi

nemullumirile cetdfenilor. A explicat cb sunt in derulare proiecte europene care vor fi
pierdute dacd nu se cautd solulii pentru eliberarea anumitor zone din oraq.

Secretarul General - completeazd discuqia, ftc0nd prezizarea cd, la acest
moment, contractul de concesiune nu mai poate fi prelungit prin act adifional, intruc6t
termenul a expirat.

Presedintele de sedintl - dd cuvdntul dlui Radu Paros MihAilA.
Dl Radu Paros MihiitI" om de afaceri din Slobozia - cere un drept la replicE

dlui Soare Drago;, in sensul c5, doreEte si afle dacd in discursul sdu de la qedinla din
luna februarie se referea la persoana sa.

Primarul Municipiului Slobozia - a menlionat cd nu a pronunlat nume, motiv
pentru care nu trebuie sd ia in nume personal afirmafiile sale.

Dl Radu Paros Mihliti - considerd cd Primarul Municipiului Slobozia a
recunoscut cd s-a referit la persoana sa - ca om de afaceri cu servicii funerare Ei post
de radio local - precum qi faptul cd nu l-a sunat personal in legdturd cu regulamentul
de organizare a cimitirelor umane.

Primarul Municipiului Slobozia - i-a rdspuns c[ de c6nd s-a inceput activitatea
in cimitir, dl Paros cautS sd blocheze pe toate cdile tot ce intreprinde primdria.

Nemaifiind discufii, preEedintele de Eedinld declarI qedinla inchis6.

PRE$EDINTE DE $EDINTA SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
Meglei jur. Tudoran Valentinak
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