ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL SLĂNIC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind suplimentarea sumei aprobate pentru
lucrările de reparatii și plombare a unor străzi din orașul Slănic
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. 5556/128 din 26 mai 2021 şi Raportul Serviciului financiar contabil , nr.
5557/129 din 26.05.2021
Având în vedere prevederile :
- art 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin.(14) din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind
Codul administrativ, 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 suplimentarea finanțării lucrărilor de reparații și plombare a străzilor din
orașul Slănic, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.14 din 25.02.2021 , cu suma de 23000
lei sumă ce a fost aprobată în bugetul local al anului 2021, în cadrul capitolului bugetar 84.02transporturi, subcatitolul 03- Strazi, articolul 20.02 –reparații curente, prin Hotărârea Consiliului
local nr. 34 din 20.04.2021.
Art. 2. - 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,
SORIN POPESCU
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR general al oraşului Slănic,
ISABELA CERASELLA COJOCARU
Slănic, 27 mai 2021
Nr. 40
Vot liber. Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”,0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”.
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar:8 (majoritate simplă)

