
               

                                                                                                                                                                                                                                                          
PROCES-VERBAL 

 

al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 
11.12.2020, ora 16 
 Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa extraordinară, de îndată 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. 174 din 
11.12.2020.  
            Domnul Chipeșiu Florinel , președintele de ședință declară deschisă şedinţa de 
consiliu şi  face prezenţa consilierilor locali. Se constată că sunt prezenţi 13 consilieri locali . 
Lipsesc domnii   Meșteru Emil și  Mare Laurențiu Cornel  . 
 
           Participă de drept doamna secretar general al UAT Slănic Cojocaru Isabela Cerasella 
și domnul primar Costea Daneluș. 
           Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos. 
           Domnul Chipeșiu Florinel , președintele de ședință dă citire ordinii de zi:  

- Proiect de hotărâre  nr. 12165/165 din 09.12.2020 privind aprobarea disponibilității 
terenurilor care aparțin domeniului public al Orașului Slănic în scopul realizarii proiectului 
,,Înființare rețea inteligentă de  distribuţie gaze naturale în județul Prahova - comunele : 
Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti şi 
oraşul Slănic”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare. Iniţiator: dl. Primar 
Daneluș Costea 

 
     -  Proiect de hotărâre  nr. 12307/168 din 10.12.2020 privind încheierea unui parteneriat  
între UAT Oraș Slănic  și UAT Județul Prahova , comunele Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, 
Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti în scopul realizarii obiectivului 
,,Înființare rețea inteligentă de  distribuţie gaze naturale în județul Prahova - comunele : 
Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti şi 
oraşul Slănic” Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
          Proiectele  de hotărâre sunt  însoţite de referatele  de aprobare al iniţiatorului , 
rapoartele de specialitate ale  compartimentelor. Sunt  avizate de către secretarul general al 
oraşului ,  d-na Cojocaru Isabela Cerasella.  

           Domnul Chipeșiu Florinel, preşedintele de şedinţă supune la vot  proiectul ordinii de 
zi. Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu proiectul ordinii de zi ăn 
unanimitate. 

     Domnul primar explică urgența acestei ședințe și spune că a fost necesar să se 
convoace consiliul local, în ședință extraordinară de îndată, deoarece  Consiliul județen 
Prahova intenționează să depună o cerere de finanțare pe axa prioritară  8 Sisteme inteligente 
și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor natural, Obiectivul specific 8.2 
Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu 
alte state vecine , iar localitățile partenere trebuie să aprobe asocierea și acordul de 
parteneriat, pentru realizarea  obiectivului de investiții  ,, Înființare rețea inteligentă de  
distribuţie gaze naturale în județul Prahova - comunele : Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, 
Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti şi oraşul Slănic”. 



 
              Domnul  Chipeșiu Florinel , preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului  1 din 
ordinea de zi: proiect de hotărâre  nr. 12165/165 din 09.12.2020 privind aprobarea 
disponibilității terenurilor care aparțin domeniului public al Orașului Slănic în scopul 
realizarii proiectului ,,Înființare rețea inteligentă de  distribuţie gaze naturale în județul 
Prahova - comunele : Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, 
Vărbilău, Vîlcăneşti şi oraşul Slănic”, initiator domnul primar Costea Daneluș.  Proiectul 
supus dezbaterii este însoţit de raportul de specialitate,  a primit aviz de legalitate  de la 
secretarul general al oraşului Slănic şi aviz de la toate cele 3 comisii de specialitate . Poate fi 
supus dezbaterii şi aprobării consiliului local. Secretarii comisiilor de specialitate  prezintă 
avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. Toate avizele sunt favorabile . Nu sunt 
discuții. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul  de hotărâre  nr. 12165/165 din 
09.12.2020 privind aprobarea disponibilității terenurilor care aparțin domeniului public al 
Orașului Slănic în scopul realizarii proiectului ,,Înființare rețea inteligentă de  distribuţie gaze 
naturale în județul Prahova - comunele : Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, 
Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti şi oraşul Slănic”. Acesta este aprobat cu 13 voturi 
pentru. 

          Domnul  Chipeșiu Florinel , preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului  2 din ordinea 
de zi: proiect de hotărâre  nr. 12307/168 din 10.12.2020 privind încheierea unui parteneriat  
între UAT Oraș Slănic  și UAT Județul Prahova , comunele Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, 
Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti în scopul realizarii obiectivului 
,,Înființare rețea inteligentă de  distribuţie gaze naturale în județul Prahova - comunele : 
Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti şi 
oraşul Slănic”. Proiectul supus dezbaterii este însoţit de raportul de specialitate,  a primit aviz 
de legalitate  de la secretarul general al oraşului Slănic şi aviz de la toate cele 3 comisii de 
specialitate . Poate fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului local. Secretarii comisiilor de 
specialitate  prezintă avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. Toate avizele sunt 
favorabile . 
          Domnul primar , în calitate de inițiator al proiectului spune că , după aprobare , va 
merge la Consiliul județean Prahova pentru semnarea acordului de parteneriat și speră ca 
acest parteneriat să funcționeze și să înceapă cât mai curând această investiție, atât de 
necesară orașului. 
          Domnul președinte de ședință supune la vot, proiectul de hotărâre  nr. 12307/168 din 
10.12.2020 privind încheierea unui parteneriat  între UAT Oraș Slănic  și UAT Județul 
Prahova , comunele Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, 
Vărbilău, Vîlcăneşti în scopul realizarii obiectivului ,,Înființare rețea inteligentă de  
distribuţie gaze naturale în județul Prahova - comunele : Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, 
Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti şi oraşul Slănic”, care este aprobat cu 
13 voturi pentru. 
          Domnul primar întreabă când ar fi mai bine să se convoace ședința ordinară, având în 
vedere că este sfârșit de an și sunt câteva zile libere. Se stabilește ca ședință ordinară să fie 
convocată pe data de 22.12.2020. 
            Domnul Chipeșiu Florinel    , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa 
extraordinară de îndată din 05.11.2020. 
           Drept pentru care s-a  încheiat prezentul proces verbal. 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            Chipeșiu Florinel    Secretar general oraş Slănic, 
                                                                                    Cojocaru Cerasella Isabela 

 


