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al şedinţei extraordinare, de îndată,  a Consiliului Local al oraşului Slănic din data de 
29.07.2021, ora 16. 
 Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa extraordinară, de îndată 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.100 din 
28.07.2021.  
            Domnul Popescu Sorin , președintele de ședință nu este prezent. Se alege președinte 
de ședință domnul Alionte Gheorghe Georgel care declară deschisă şedinţa de consiliu şi  
face prezenţa consilierilor locali. Se constată că sunt prezenţi 11 consilieri locali . Lipsesc 
domnii  Chipeșiu Florinel, Gortoescu Mihăiță Ioana, Meșteru Emil și Popescu Sorin  . 
           Participă de drept, in calitate de înlocuitor al  secretarului general al UAT Slănic 
doamna Boboc Mihaela și domnul primar Costea Daneluș. 
           Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos. 
           Domnul Alionte Ghoeghe Georgel , președintele de ședință dă citire proiectului ordinii 
de zi:  
Proiect de hotărâre nr. 7885/152 din 28.07.2021 privind suplimentarea  din bugetul local pe 
anul 2021,  a  sprijinului financiar acordat Parohiei Prăjani , pentru completarea fondurilor 
proprii,  în vederea executării lucrărilor de construire capelă, cancelarie parohială și 
reabilitate acoperiș clopotniță, 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 și a 
primit avize favorabile de la cele trei comisii de specialitate .  
           Domnul Alionte Gheorghe Georgel , 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 , în calitatea sa de inițiator, prezintă proiectul și  explică urgența acestei 
ședințe, spunând  că a fost necesar să se convoace consiliul local, în ședință extraordinară , 
deoarece Parohia Prajani are nevoie de un sprijin financiar pentru a continua lucrările 
începute.  
Nu  sunt discuții. Domnul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre nr. 
7885/152 din 28.07.2021 privind suplimentarea  din bugetul local pe anul 2021,  a  sprijinului 
financiar acordat Parohiei Prăjani , pentru completarea fondurilor proprii,  în vederea 
executării lucrărilor de construire capelă, cancelarie parohială și reabilitate acoperiș 
clopotniță, iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea. 
 Acesta este aprobat cu 11 voturi pentru. 
            Domnul Alionte Gheorghe Georgel  , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa 
extraordinară, de îndată,  din 29.07.2021 
           Drept pentru care s-a  încheiat prezentul proces verbal. 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          Alionte Gheorghe Georgel    Secretar general oraş Slănic, 
                                                                                             Cojocaru Cerasella Isabela 
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