4.3. Administra ie public local
Consiliul Local Sl nic, prin prim ria ora ului Sl nic realizeaz atribu iile conferite de
Legea administra iei publice locale nr. 215/2001 cu modific rile i complet rile ulterioare.
Serviciile furnizate de Prim ria ora ului Sl nic cet enilor sunt:
• eliberare certificate de urbanism, autoriza ii de construc ii, autoriza ii de desfiin are
• registru agricol, cadastru i agricultur
• serviciu impozite i taxe
• poli ie comunitar
• administra ia domeniului public
• inspec ie mediu
• stare civil
• birou administra ie public

i autoritate tutelar

• protec ie civil
• eviden a str zi
• control asocia ii de proprietari
• serviciul public comunitar de eviden

a persoanelor

În conformitate cu legea serviciilor comunitare de utilit i publice nr. 51/2006 în ora ul
Sl nic func ioneaz
direct

servicii publice comunitare de utilit i publice, pe baz de gestiune

i gestiune delegat .
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Gestiunea direct este modalitatea de gestiune în care autorit ile publice locale î i
asum , în calitate de operator, toate sarcinile i responsabilit ile ce le revin,
potrivit legii, cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilit i publice i la
administrarea i exploatarea sistemelor de utilit i publice aferente.
Gestiunea direct se realizeaz prin structuri proprii ale autorit ilor administra iei
publice locale înfiin ate prin hot râri ale consiliilor locale care pot fi :
a) compartimente de specialitate, f r personalitate juridic , organizate în
cadrul aparatului propriu al consiliului local ori jude ean al unit ii
administrativ – teritoriale ;
b) servicii publice sau direc ii de specialitate, f r personalitate juridicp,
organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local ori jude ean al
unit ii administrativ – teritorale, având autonomie financiar i
func ional ;
c) servicii publice sau direc ii de specialitate, cu personalitate juridic ,
organizate în subordinea consiliului local ori jude ean al unit ii
administrativ teritoriale sau a asocia iei de dezvoltare comunitar , având
patrimoniu propriu, gestiune economic proprie i autonomie financiar i
func ional .

4.3. Cultur
4.3.1. Patrimoniu cultural i religios
La nivelul ora ului Sl nic sunt organizate tradi ional urm toarele ac iuni cultural sportive, mai
importante:
- „Zilele Sl nicului” în luna iulie.
- Concursul atletic „ Grand prits”, în luna octombrie.
- „Poiana Veseliei”, în luna iunie.
- Zilele istorice de referin

ale

rii, cum ar fi „ 1 Decembrie”, „ Ziua Eroilor”, etc.
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Biserici:
Sfântul Ion Botezatorul (Gro ani)
- f cu pe la 1724 de Stoica Gioarsa, ini ial de lemn
- ref cut pe la 1774 de Neagu Toma

Sfântul Gheorghe ( actual cimitir)
- închis , ruinat
- inscrip ia: "Aceast sfânt

i Dumnezeiasc biseric este zidit

i în l at din temelie, cu

toate podoabele ce i se cuvine, dupe cum se ved, întru cinstea i lauda Sf. mucenic
Gheorghe, de robul lui D-zeu Opris, Radul, Filcea, Trandafir, în zilele D-lui nostru io
Costandin Nicolae Voevod i a iubitorului de D-zeu Episcop Kir Misail, întru vecinica
pomenire, în leatul de la facerea lumei 7243, de la Hristos 1732 Sept. 10".
Sfin ii Erarchi (biserica catedral )
- inscrip ia: "Aceast Sfânt

i Dumnezeeasc biseric s-a ridicat întru cinstea i slava

sfin ilor Erarchi zidit cu cheltuiala Dumnealui boerului bivel clucer Ion X (hagi) Moscu . . . . . .
. , in zilele io Alexandru Moruz cu blagoslovenia Mitropolitului Kir Dosofteiu, Episcop Kir
Costandie i s-au s vâr it cu toat podoaba ei de numitul boer la leatul 1800, octombre 1".

Na terea Maicii Domnului
- fondata la 1851
- ctitor Safta Z neasca
- inscriptia: "Cu ajutorul celui în troi

sl vit ridicatu-s'au acest sfânt i D-zeescu loca ,

prefecut din temelie, în zilele pre înal atului nostru D-nu Barbu Dimitrie tirbeiu, voevod i
Episcopu acestei Eparchi prea Sfin ia.-sa p rintele Filofteiu, cu ajutor de la Epitropia Sf-tei
Monastiri Coltea i al D-nei Coconi Safta Z neasca i a mai multor doritori f c tori de bine,
prin alergarea i osteneala Sf. sale p rintelui proin protopop Dimitrie, slujitor al acestui loca
- 1851 sept. 22".
Sf. Ion si Sf. Ilie (Pr jani)
- inscrip ia: "Cu ajutorul lui D-zeu s-a ridicat acest sfânt loca , din temelie în anul 1864 mai
10 i s-au s vâr it la 1865 Decembre în 10, cu ajutorul D-lui Ion Marinescu i al tuturor
Mahalagiilor i al tuturor cari au voit de au ajutat acest sfânt loca - 1865 Decembre 10 -".
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