
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public la 

orașului Slănic , înscrise în anexa 13 , aprobată prin HGR nr.1359/2001   
 

      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, cu 
modificarile și completările ulterioare; 
               Având în vedere  Referatul de aprobare al  domnului  Daneluș Costea , Primar al  
orașului Slănic, nr.2990/79 din 17.03.2021, în calitatea sa de iniţiator al proiectului   şi Raportul  
de specialitare  nr. 2991/80 din 17.03.2021 , cu privire la necesitatea şi oportunitatea modificarii 
și completării anexei la HCL nr.25/25.08.1999 privind aprobarea listelor de propuneri cu 
bunurile ce urmeza să aparțină domeniului public al orașului Slănic; 
              Ținând  avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
              Având în vedere prevederile : 

- art. 129, alin.(2), lit.c) , anexa 4 , pct.7  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

        În temeiul   art. 139, alin.(3) , lit.g) 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 modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public la orașului Slănic , înscrise în anexa 13 , aprobată prin HGR nr.1359/2001  și 
în Anexa nr. 1 la HCL nr.25/25.08.1999 privind aprobarea listelor de propuneri cu bunurile ce 
urmeza să aparțină domeniului public al orașului Slănic, modificată și completată prin HCL 
nr.7/2001 și HCL nr.13/2001, după cum urmează: - Se completează  poziția nr.533, iar pozițiile  
nr. 529, 530,531,532 se modifică conform anexei la prezenta hotărâre. 
          Art. 2. – Bunurile prevăzute în prezenta hotărâre , vor face obiectul actualizării 
inventarului domeniului public al orașului Slănic , conform procedurii prevăzute de OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ  și a Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunelor, orașelor, municipiilor și al 
județelor , aprobare prin HG nr.392/2020. 

Art. 3. -  Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului 
general al oraşului  Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a  
Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Slănic.  

 
      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

EMIL MEȘTERU 
                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                                            

SECRETAR general  al oraşului Slănic,                                                                                      
ISABELA CERASELLA COJOCARU 

Slănic,   25 martie  2021 
Nr.  24                       
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar:8 




