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al şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 13.05.2021, ora 
16. 
 Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa extraordinară, 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.67 din 
11.05.2021.  
            Domnul Popescu Sorin , președintele de ședință declară deschisă şedinţa de consiliu şi  
face prezenţa consilierilor locali. Se constată că sunt prezenţi 12 consilieri locali . Lipsesc 
domnii  Chipeșiu Florinel, Buzea Cristian și doamna Stere Ioana Mihaiela    . 
           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 Popescu Sorin , președintele de ședință dă citire ordinii de zi:  

 Proiect de hotărâre nr. 4969/116 din 10.05.2021 privind acordarea unui mandat 
special domnului Daneluș Costea, reprezentant al UAT Slănic județul Prahova, în 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei 
Prahova’’. Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 

          Proiectul  de hotărâre este  însoţit de referatul  de aprobare al iniţiatorului , rapoartul de 
specialitate ale  compartimentelor. Este  avizat de către secretarul general al oraşului ,  d-na 
Cojocaru Isabela Cerasella.  

           Domnul Popescu Sorin , preşedintele de şedinţă supune la vot  proiectul ordinii de zi. 
Membrii Consiliului Local Slănic au fost de acord cu proiectul ordinii de zi în unanimitate. 

     Domnul primar explică urgența acestei ședințe și spune că a fost necesar să se 
convoace consiliul local, în ședință extraordinară , deoarece  Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ,, Parteneriatul pentru Managementul Apei ,,  în Adunarea generală va 
propune , Proiectul de hotărâre privind modificarea articolului nr. 210 din Regulamentul 
serviciului de alimentare cu apa și de canalizare în unitățile administrativ teritoriale membre 
ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei 
Prahova’’ în care își desfășoara activitatea Operatorul Regional S.C. Hidro Prahova S.A., 
privind eliminarea facturarii serviciului de preluare a apei pluviale (meteo) pentru persoanele 
fizice și juridice din aria de operare a S.C. Hidro Prahova S.A și este necesar un mandat 
special din partea consiliilor locale partenere, pentru vot. De asemenea este necesar un 
mandat și pentru aprobarea modificărilor din actul constitutiv al operatorului regional SC 
Hidro Prahova SA. 

      Domnul  Popescu Sorin  , preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului   din ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre nr. 4969/116 din 10.05.2021 privind acordarea unui mandat special 
domnului Daneluș Costea, reprezentant al UAT Slănic județul Prahova, în Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’. 



 

 Domnul Popescu spune că știe că era facturat serviciul de preluare a apelor pluviale și 
acum se elimină acest tarif. 

  Domnul Meșteru întreabă care sunt modificările în actul constitutiv al SC Hidro Prahova 
SA . 

Domnul Popescu citește anexa la hotarărea nr.3 din 21.04.2021 a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ,, Parteneriatul pentru Managementul Apei ,,   

Nu mai sunt discuții. Domnul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre nr. 
4969/116 din 10.05.2021 privind acordarea unui mandat special domnului Daneluș Costea, 
reprezentant al UAT Slănic județul Prahova, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitara 
‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’, iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 

 Acesta este aprobat cu 12 voturi pentru. 

            Domnul Popescu Sorin  , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa extraordinară 
din 13.05.2021 
           Drept pentru care s-a  încheiat prezentul proces verbal. 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            Popescu Sorin     Secretar general oraş Slănic, 
                                                                                    Cojocaru Cerasella Isabela 

 


