
               

                                                                                                                                                                                                                                                          
PROCES-VERBAL 

al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local al oraşului Slănic, din data de 
05.08.2021, ora 14. 
 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. 108 din 
05.08.2021.  
            Doamna Ioana Mihaiela Stere , președintele de ședință declară deschisă şedinţa de 
consiliu şi  face prezenţa consilierilor locali. Se constată că sunt prezenţi în sală 8 consilieri 
locali și pe platforma WhatsApp, domnii Meșteru Emil și Moldoveanu Sorin.  Lipsesc domnii  
Chipeșiu Florinel, Baicu Aur Mihail , Corbu Marian, Mare Laurențiu Cornel  și Meșteru 
Victor Ion. 
           Participă de drept doamna secretar general al UAT Slănic Cojocaru Isabela Cerasella, 
iar pentru domnul primar, domnul Alionte Gheorghe Georgel , viceprimar, în calitatea sa de 
înlocuitor de drept al primarului (aflat în concediu de odihnă). 
           Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos. 
           Doamna Ioana Mihaiela Stere  , președintele de ședință dă citire ordinii de zi:  
Proiect de  hotărâre nr. 8206/157 din 05.08.2021 privind  aprobarea bugetului actualizat al  
proiectului „AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL 
PRAHOVA” finanțat prin  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, 
prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare nr. 3334 din 22.10.2018, inițiator primarul 
orașului Slănic , prin viceprimar Alionte Gheorghe Georgel. 

          Proiectul  de hotărâre este  însoţit de referatul  de aprobare al iniţiatorului , rapoartul de 
specialitate  și avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate. Este  avizat de 
către secretarul general al oraşului ,  d-na Cojocaru Isabela Cerasella.  

           Doamna Ioana Mihaiela Stere  , 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 viceprimar explică urgența acestei ședințe și spune că a fost necesar să se 
convoace consiliul local, în ședință extraordinară , deoarece  pentru proiectul  
„AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA” 
finanțat prin  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, prioritatea de 
investiții 5.2, contract de finanțare nr. 3334 din 22.10.2018 este necesar să se actualizeze 
bugetul, ca urmare a ultimelor modificări intervenite și transmiterea către ADR Sud Muntenia 
a documentației prin care se  solicită încheierea actului adițional nr,. II la Contractul de 
finanțare.  

           Doamna Ioana Mihaiela Stere  , preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului   din 
ordinea de zi: Proiect de  hotărâre nr. 8206/157 din 05.08.2021 privind  aprobarea bugetului 
actualizat al  proiectului „AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, 
JUDEŢUL PRAHOVA” finanțat prin  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare nr. 3334 din 22.10.2018. 



Secretarii comisiilor de specialitate prezintă avizele comisiilor. Toate sunt favorabile. 

           Doamna secretar spune că , în bugetul proiectului s-au distribuit economiile de la 
partea de proiectare, pe alte linii bugetare, pentru partea de execuție și au mai fost cuprinse și 
cheltuielile făcute cu expertiza tehnică și studiul topografic, lucrări ce au fost necesare pentru 
determinarea restului de executat în proiect, realizate la solicitarea ADR Sud Muntenia.  Nu 
mai sunt discuții. Doamna președinte de ședință supune la vot Proiectul  de  hotărâre nr. 
8206/157 din 05.08.2021 privind  aprobarea bugetului actualizat al  proiectului 
„AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA” 
finanțat prin  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, prioritatea de 
investiții 5.2, contract de finanțare nr. 3334 din 22.10.2018 

 Acesta este aprobat cu 10 voturi pentru. 

           Doamna Ioana Mihaiela Stere  , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa 
extraordinară din 05.08.2021 
           Drept pentru care s-a  încheiat prezentul proces verbal. 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Ioana Mihaiela Stere      Secretar general oraş Slănic, 
                                                                                               Cojocaru Cerasella Isabela 

 


