
 
  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Notei de fundamentare a obiectivului de investiții ,,Achiziționare căsuțe 

artizanele din lemn,,  
 

            Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, modificat şi 
completat ulterior; 
                 Având în vedere  Referatul de aprobare prezentat de domnul Daneluș Costea, Primar al  
orașului Slănic, nr. 1799/47  din  16.02. 2021  şi Raportul  Serviciului financiar contabil , nr. 1963/61   
din 18.02.2021 
              Având în vedere prevederile : 

- art. 45, alin.(1) din  Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

         Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului 
Slănic; 

În temeiul art  129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin.(14),  art. 139, alin.(1)  şi ale art. 196 alin. 
(1) lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;    

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1. - Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiții ,,Achiziționare căsuțe 

artizanele din lemn,,  conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. - Se aprobă  alocarea sumei de 70000 lei din  excedentului bugetar al oraşului Slănic 

repartizat pentru anul 2021, pentru finanțarea obiectivului de investiții ,, Achiziționare căsuțe artizanele din 
lemn,, 

 Art. 3. -  Se împuterniceşte primarul oraşului Slănic să semneze toate documentele necesare 
realizării obiectivului propus în prezenta hotărâre. 

   Art. 4. -  Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept,  prin grija secretarului orașului 
Slănic  şi dusă la îndeplinire, prin grija Primarului oraşului Slănic , prin aparatul de specialitate al 
primarului. 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

EMIL MEȘTERU 
                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                 

SECRETAR general  al oraşului Slănic,                                              
ISABELA CERASELLA COJOCARU 

Slănic,   25 februarie 2021 
Nr.  15     
                        
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  12 voturi  „pentru”, 0 „împotrivă” şi 3 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 (majoritate simplă) 
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                                                                                                                           ANEXA  
                                                la Hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic nr. 15 din 

25.02.2021 
 

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE: „ Achiziționare căsuțe artizanele din lemn,, 
 
CATEGORIA DE INVESTIȚII : Alte cheltuieli de investiții 
 
SURSA DE FINANȚARE: excedentul  bugetar al orașului Slănic , repartizat pentru anul 2021 , 
conform Hotărârii Consiliului local nr. 3 din 08.01.2021 
 
OBIECTIVUL DE INVESTIȚII : 
Achiziționarea unor casuțe artizanele din lemn – modulare,  de dimensiuni 2 x 3 m. 
 
CARACTERISTICI : 

- constructie din  lemn fasonat , pereți din lemn    , pardoseală din lemn, șarpantă din 
lemn , învelitoare – tablă tip Lindab sau șindrilă bituminoasă  , culoare rosu 

 
AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI:  Strada Salinei  
 
NECESITATE ȘI OPORTUNITATE :   
Având în vedere . 
- activitatea comercială ce se desfășoară pe terenul proprietate privată a orașului , în punctul de plecare 
pentru  intrarea în Mina Unirea, 
-  aspectul inestetic al construcțiilor realizate de către chiriașii loturilor de teren inchiriate 
- taxele încasate ca urmare a contractelor de închiriere care reprezintă o sursa importantă a bugetului 
local al orașului Slănic 
- necesitatea amenajarii acestei zone, punct de atracție pentru turiști și localnici 
Se impune amenajarea zonei prin achiziționarea unor module de lemn , identice  cu respectarea 
caracteristicilor  de construire  propuse   
 
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI: 
Prețul de achiziție al unui modul – maxim 5000 lei,  
Total investiție 70000 lei  
Valorile nu includ T.V.A.  
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