
               

                                                                                                                                                                                                                                                          
PROCES-VERBAL 

al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local al oraşului Slănic, din data de 
22.09.2021, ora 15. 

 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. 128 din 
20.09.2021.  
            Doamna Ioana Mihaiela Stere , președintele de ședință declară deschisă şedinţa de 
consiliu şi  face prezenţa consilierilor locali. Se constată că sunt prezenţi în sală 10 consilieri 
locali și pe platforma WhatsApp, domnii Corbu Maria  și Popescu Sorin.  Lipsesc domnii  
Chipeșiu Florinel, Baicu Aur Mihail și Mare Laurențiu Cornel. 
           Participă de drept doamna secretar general al UAT Slănic Cojocaru Isabela Cerasella 
și domnul primar Daneluș Costea. 
           Sinteza dezbaterilor din şedinţă este redată mai jos. 
           Doamna Ioana Mihaiela Stere  , președintele de ședință dă citire ordinii de zi:  
Proiect de  hotărâre nr. 9959/176 din   20.09.2021 privind rectificarea bugetului local al 
oraşului Slănic pentru anul  2021, inițiator primarul orașului Slănic  Daneluș Costea. 

          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 primar explică urgența acestei ședințe și spune că a fost necesar să se 
convoace consiliul local, în ședință extraordinară , deoarece prin Decizia nr. 1016 din 
15.09.2021 au fost repartizați 63000 lei din TVA și retrași 50000 lei din  cote defalcate din 
impozitul pe venit , in trimestrul III al anului , care expiră pe 30.09.2021 și este necesar să se 
efectueze deschiderile de credite , până la aceeași dată.  

           Doamna Ioana Mihaiela Stere  , preşedintele de şedinţă,  dă citire punctului   din 
ordinea de zi: Proiect de  hotărâre nr. 9959/176 din   20.09.2021 privind rectificarea bugetului 
local al oraşului Slănic pentru anul  2021.  

      Domnul primar în calitatea de inițiator al proiectului spune că au fost repartizate sume 
pentru liceu, suplimentându-se capitolul invățământ cu suma de 26000 lei  astfel: 5000 lei 
pentru reparațiia gardului de la terenul de sport, 11000 lei pentru sistemul de supraveghere 
din scoli și 10000 lei pentru acgiziționarea unei centrale la grădinița din centru. 

S-au mai suplimentat cu 10000 lei finanțarea pentru Asociația sportivă Club Măgura Slanic  
și cu suma de 78000 lei pentru rerarații străzi  în zona afectată de inundații din fața farmaciei. 

Domnul Gortoescu  spune că dacă reparațiile de la străzi vor fi făcute de aceeasi firmă , care a 
făcut și reparațiile anterioare în zona farmaciei, trebuie să se solicită refacerea zonelor:  de la 



Baia Roșie , unde s-a creat un prag , a zonei din fata drogheriei , unde s-a lăsat capacul de 
canalizare . 

Domnul Meșteru Emil spune că trebuie refăcut asfaltul la capacele de canalizare  și întreabă 
ce modificări s-au adus listei de investiții. 

Domnul primar răspunde că a fost modificată lista de investiții și a fost retrasă suma 
prevăzută pentru căsuțele din lemn , pentru că prețul lemnului a crescut și nu se mai poate 
achiziționa numărul de căsuțe prevăzut , in hotararea de aprobare, iar suma a fost repartizată 
în funcție de necesități , pentru reparații strazi. 

Doamna Mușat întreabă dacă se poate ca elevii să primească burse mai mari , iar domnul 
primar răspunde că legea prevede suma de 100 lei pe luna. 

Nu mai sunt discuții. Secretarii comisiilor de specialitate prezintă avizele comisiilor. Toate 
sunt favorabile. 

Doamna președinte de ședință supune la vot Proiectul  de  hotărâre nr. nr. 9959/176 din   
20.09.2021 privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic pentru anul  2021, care este 
aprobat cu 12 voturi pentru. 

           Doamna Ioana Mihaiela Stere  , preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa 
extraordinară din 22.09.2021 
           Drept pentru care s-a  încheiat prezentul proces verbal. 

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

 


