
               

                                                                                                                                                                                                                                                          
PROCES-VERBAL 

 

al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 
05.11.2020, 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. 137 din 
04.11.2020.  
          Participă de drept doamna secretar general al UAT Slănic Cojocaru Isabela Cerasella și 
domnul primar Costea Daneluș. 
          La ședință sunt prezenți toți cei 11 consilieri locali care au fost validați și au depus 
jurămăntul în data de 30.10.2020 : Meșteru Emil, Grigore Constantin Dan, Mușat Maria , Alionte 
Gheorghe Georgel, Corbu Marian , Baicu Aur Mihail,  Popescu Sorin, Stere Ioana Mihaiela , 
Meșteru Victor Ion , Chipeșiu Florinel  , Mare Laurențiu Cornel  și supleanții validați : 
Bădulescu Cristian Dănuț, Buzea Cristian Petru, Gortoescu Mihăiță Ioan și Moldoveanu Sorin. 
            Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos. 
            Având în vedere că aceasta este prima ședință a noului consiliu , doamna secretar al UAT 
oraș Slănic dă citire proiectului ordinii de zi și solicită aprobarea ordinii de zi și propuneri pentru 
alegerea președintelui de ședință. Proiectul ordinii de zi este următorul:  
- Proiect de hotărâre  nr.10945/139 din 03.11.2020 privind alegerea președintelui de 
ședință pentru lunile noiembrie- decembrie 2020, ianuarie 2021 . Iniţiator: dl. Primar Daneluș 
Costea 
-  Depunerea jurământului de către supleanții  , ale căror mandate au fost validate de 
Judecatoria Vălenii de Munte, prin Încheierea din data de 29.10.2020 
- Proiect de hotărâre  nr. 10949/142 din 03.11.2020 privind organizarea comisiilor de 
specialitate ale consiliului local. Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Proiect de hotărâre  nr.  10952/145 din 03.11.2020 privind alegerea viceprimarului . 
Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
   Ordinea de zi este aprobată de toți cei 11 consilieri validați. 
            Domnul Mare Laurențiu Cornel îl propune, președinte de ședință, pe domnul Chipeșiu 
Florinel . Propunerea este aprobată cu 11 voturi ,,pentru,,. 
           Domnul Chipeșiu Florinel preia conducerea ședinței și trece la punctul 2 din ordinea de zi:  
- Depunerea jurământului de către supleanții  , ale căror mandate au fost validate de Judecatoria 
Vălenii de Munte, prin Încheierea din data de 29.10.2020. 
          Doamna secretar citește încheierea de validare a supleanților și invită , pe cei menționați , 
în ordine alfabetică la depunerea jurământului. Domnii Bădulescu Cristian Dănuț, Buzea Cristian 
Petru, Gortoescu Mihăiță Ioan și Moldoveanu Sorin depun jurământul în fața consiliului local. 
După depunerea jurământului, domnul președinte de ședință , dă citire Proiectui de hotărâre  nr. 
10949/142 din 03.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea. Se fac propunerile pentru fiecare comisie de specialitate de 
către liderii grupurilor de consilieri, astfel:  



-    pentru  Comisia nr.1 -   pentru programe de dezvoltare economico-socială,  buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, mediu,  

 
1. Baicu Aur - Mihail                     din partea Partidului Social Democrat 
2. Alionte Gheorghe - Georgel      din partea Partidului Social Democrat 
3. Chipeșiu Florinel                       din partea Partidului Social Democrat 
4. Grigore Constantin - Dan          din partea Partidului Național Liberal  
5. Moldoveanu Sorin                     din partea Partidului Național Liberal 
 

- pentru Comisia nr.2 -  pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice  de interes local, pentru cooperare 
interinstituţională, pe plan intern şi extern: 

 
1. Corbu Marian                            din partea Partidului Social Democrat 
2. Mare Laurențiu - Cornel           din partea Partidului Mișcarea Populară 
3. Stere Mihaiela                           din partea Partidului Social Democrat 
4. Buzea Cristian - Petru               din partea Partidului Național Liberal  
5. Gortoescu Mihaiță - Ioan          din partea Partidului Național Liberal 
 

- pentru  Comisia nr.3 - pentru învăţământ, cultură, sănătate, urbanism, gestionarea 
serviciilor furnizate către cetăţeni: 
 

1. Popescu Sorin                            din partea Partidului Social Democrat 
2. Mesteru Victor                           din partea Partidului Social Democrat 
3. Bădulescu Cristian Dănuț          din partea Partidului Social Democrat 
4. Mușat Maria                              din partea Partidului Național Liberal  
5. Meșteru Emil                             din partea Partidului Național Liberal 
Se trece la vot.  Proiectul de hotărâre 10949/142 din 03.11.2020 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale consiliului local, astfel completat este aprobat în unanimitate de 
voturi. 
         Doamna secretar propune să se facă o pauză , astfel încât comisiile de specialitate să își 
aleagă președintele și secretarul comisiei și să întocmească procesele verbale de consemnare a 
alegerilor. 
         După 10 minute, secretarii aleși ai comisiilor de specialitate ale consiliului local prezintă 
procesele verbale. 
         Se trece la punctul următor din ordinea de zi: Proiect de hotărâre  nr.  10952/145 din 
03.11.2020 privind alegerea viceprimarului . Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea. 
        Având în vedere caracterul secret al votului, doamna secretar propune  ca operațiunile de 
numărare a voturilor să se facă de către Comisia de specialitate nr.2, care să întocmescă și 
procesul verbal de consemnarea rezultatului . 
        Prima propunere pentru funcția de viceprimar al orașului Slănic este făcută de domnul 
primar Costea Daneluș. Acesta îl propune pe domnul consilier local Alionte Gheorghe Georgel, 
din partea PSD. A doua propunere, este făcută de domnul Meșteru Emil din partea PNL, care îl 
propune pe domnul Grigore Constantin Dan. Nu mai sunt alte propuneri.  
       Doamna secretar înscrie propunerile pe buletinul de vot și îmânează fiecărui consilier un 
buletin de vot, pentru votul secret. În unanimitate, consilierii locali hotărăsc ca votarea să se facă 
prin înscrierea , în căsuța privind opțiunea de vot,  a cuvântului ,,da,, în dreptul candidatului 
dorit. Votul este secret. 
Buletinele de vot  sunt introduse în urnă. După ce au votat toți consilierii, membrii comisiei nr.2 
deschid urma și numără voturile: 

- Alionte Gheorghe Georgel – 8 voturi 
- Grigore Constantin Dan – 6 voturi 
- 1 vot nul 



      Comisia nr.2 , consemnează rezultatul votării în procesul verbal și este declarat ales 
viceprimar al orașului Slănic, cu majoritate absolută (8 voturi)  domnul Alionte Gheorghe 
Georgel. 
       Doamna secretar general al UAT Slănic dă citire hotărârii privind alegerea viceprimarului, 
după completare numelui celui ales. 
            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 

 


