
               

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                           PROCES-VERBAL 
al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 
08.01.20201 
 Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa extraordinară, de îndată a Consiliului Local al 
oraşului Slănic, la sediul din strada Alexandru Odobescu , nr.2. 
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului oraşului Slănic nr. 2 din 07.01.2021.  
            Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos. 
 Domnul Chipeșiu Florinel   , preşedintele de şedinţă, lipseşte . 
            Se hotărăşte  ca  această şedinţă să fie condusă de domnul Meșteru Emil. Se aprobă în 
unanimitate de voturi. 
            Domnul Meșteru Emil  declară deschisă şedinţa de consiliu şi  face prezenţa consilierilor 
locali. Se constată că sunt prezenţi 12 consilieri locali. Lipsesc domnii : Chipeșiu Florinel, Mare 
Laurențiu Cornel și Mușat Maria. Participă, de drept, domnul primar Costea Daneluș  şi doamna 
Cojocaru Cerasella Isabela, secretar general al oraşului Slănic. Participă la ședință , doamna Puiu 
Ana Adriana, consilier personal al primarului. 

            Domnul Meșteru Emil  , preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi, 
Proiectul ordinii de zi este următorul: 

1. Proiect de hotărâre  nr. 56/1 din 05.01.2021 privind  acoperirea definitivă din excedentul 
bugetului local,  a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru încheierea exerciţiului 
bugetului local al oraşului Slănic pe anul 2020      

-      Iniţiator: dl. Daneluș Costea 
-      Avize: toate comisiile 

 
2. Proiect de hotărâre  nr. 60/4  din 05.01.2021 privind  acoperirea definitivă din excedentul 

bugetului activităţii  finanţate integral din venituri proprii a    deficitului secţiunii de 
dezvoltare,  pentru încheierea exerciţiului bugetului activităţii  finanţate integral din 
venituri proprii  pe anul 2020     

- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

 
3. Proiect de hotărâre nr. 120/7 din 06.01.2021  privind aprobarea utilizării excedentului 

bugetului local al oraşului Slănic aferent anului 2020 , în anul 2021      

-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
-  Avize: toate comisiile 

 
             Proiectele  de hotărâre sunt însoţite de referatele de aprobare al iniţiatorului , rapoartele 
de specialitate prezentate de Serviciul financiar contabil,   din aparatul  de specialitate al 
primarului  și sunt avizate pentru legalitate de către secretarul general al oraşului , d-na Cojocaru 
Isabela Cerasella.  



           Domnul Meșteru Emil     , preşedintele de şedinţă supune la vot  proiectul ordinii de zi. 
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu 12 voturi ”pentru”. 
           Domnul Meșteru Emil  , preşedintele de şedinţă,  invită pe domnul primar să dea citire,  
proiectului de hotărâre  nr. 56/1 din 05.01.2021 privind  acoperirea definitivă din excedentul 
bugetului local,  a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru încheierea exerciţiului bugetului local 
al oraşului Slănic pe anul 2020 .  Domnul primar citește proiectul de hotărâre  și spune ca din 
excedentul bugetului local al anilor precedent se acoperă definitiv  deficitului secţiunii de 
dezvoltare în sumă de 186.116,28  lei . Proiectul  de hotărâre este însoţit de referatul  de aprobare 
al iniţiatorului , raportul de specialitate prezentat de Seful Serviciului financiar contabil   și este 
avizat pentru legalitate de către secretarul general al oraşului . Nu sunt discuții .  Cele 3 comisii 
de specialitate își prezintă avizele. Acestea sunt favorabile. Se trece la vot . Proiectului de 
hotărâre  nr. 56/1 din 05.01.2021 privind  acoperirea definitivă din excedentul bugetului local,  a 
deficitului secţiunii de dezvoltare pentru încheierea exerciţiului bugetului local al oraşului Slănic 
pe anul 2020  se aprobă cu 12 voturi pentru. 

          Domnul primar, în calitatea sa de inițiator  citește proiectul de hotărâre  nr. 60/4  din 
05.01.2021 privind  acoperirea definitivă din excedentul bugetului activităţii  finanţate integral 
din venituri proprii a    deficitului secţiunii de dezvoltare,  pentru încheierea exerciţiului 
bugetului activităţii  finanţate integral din venituri proprii  pe anul 2020. Spune că la sfârşitul 
anului 2020 bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii , înregistreză un excedent 
de 1.064.738,15 lei şi se propune utilizarea acestuia , ca sursă de finanţare pentru aceeaşi 
activitate , pentru finanţarea unor obiective de investiţii 400000 lei la  secţiunea de dezvoltare , 
20000 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă  la secţiunea funcţionare, iar suma de 
644.738,15 lei se preia ca venit la bugetul local  pentru secţiunea de funcţionare. Proiectul  de 
hotărâre este însoţit de referatul  de aprobare al iniţiatorului , raportul de specialitate prezentat de 
Seful Serviciului financiar contabil,     și este avizat pentru legalitate de către secretarul general 
al oraşului .Nu sunt discuții .  Cele 3 comisii de specialitate își prezintă avizele. Acestea sunt 
favorabile. Se trece la vot . Proiectul  de hotărâre nr. 60/4  din 05.01.2021 privind  acoperirea 
definitivă din excedentul bugetului activităţii  finanţate integral din venituri proprii a    deficitului 
secţiunii de dezvoltare,  pentru încheierea exerciţiului bugetului activităţii  finanţate integral din 
venituri proprii  pe anul 2020 ,  este aprobat cu 12 voturi pentru . 

         Domnul primar, în calitatea sa de inițiator  citește proiectul de hotărâre nr. 120/7 din 
06.01.2021  privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Slănic aferent 
anului 2020 , în anul 2021. Spune că la 31.12.2020 UAT oraș Slănic , înregistrează un excedent 
de 1251561,91 lei care va fi utilizat  în anul 2021 pentru finanțarea unor obiective de investiții, 
având în vedere că sunt în derulare 3 proiecte pe fonduri europene și va fi necesar să  se acopere 
partea de finanțare a orașului Slănic de 2% , la care se adaugă cheltuielile neeligibile ale 
proiectelor .  Proiectul  de hotărâre este însoţit de referatul  de aprobare al iniţiatorului , raportul 
de specialitate prezentat de Seful Serviciului financiar contabil,     și este avizat pentru legalitate 
de către secretarul general al oraşului .Nu sunt discuții .  Cele 3 comisii de specialitate își 
prezintă avizele. Acestea sunt favorabile. Se trece la vot. Proiectul de hotărâre nr. 120/7 din 
06.01.2021  privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Slănic aferent 
anului 2020 , în anul 2021 este aprobat cu 12 voturi pentru. 

         Domnul primar prezinta consiliului local solicitarea de parteneriat a  federației de 
modelism și spune că acestă activitate va face orasul Slănic cunoscut în țara și străinătate, pentru 



că se dorește să se numească premiul acordat ,, Cupa Slănic,,. Se va lua legătura și cu salina 
Slănic , astfel încât să ajutăm organizarea acestui eveniment programat a se desfășura în acest an 
2021. 

            Domnul Meșteru Emil  , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa extraordinară de 
îndată din 08.01. 2021. 
          Drept pentru care s-a  încheiat prezentul proces verbal. 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            Meșteru Emil    Secretar general oraş Slănic, 
                                                                                    Cojocaru Cerasella Isabela 

 


