
 
    

                                                                                                 
 

H O T Ă R Â R E  
 

privind modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului local nr.52 din 30 septembrie 2021 
privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat  al 

orașului Slănic , înscrise în anexa la Hotărârea Consiliului local nr. 4 din 30.01.2007  
 

        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, cu 
modificarile și completările ulterioare; 
                 Având în vedere  Referatul de aprobare al  domnului  Daneluș Costea , Primar al  
orașului Slănic, nr. 13097/233 din 09.12.2021, în calitatea sa de iniţiator al proiectului   şi 
Raportul  de specialitare al Serviciului Urbanism și amenajarea teritoriului, Compartimentul 
cadastru și registru agricol nr. 13098/234 din 09.12.2021 , cu privire la necesitate modificarii 
Hotărârii Consiliului local nr.52 din 30.09.2021, prin înlocuirea anexelor 2 și 3 ; 
               Având în vedere prevederile : 

- art. 129, alin.(2), lit.c) , art. 354, art. 357, alin. (1) și alin. (4) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

      Ținând seamă de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
      În temeiul   art. 139, alin.(3) , lit.g) 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: 
 

            Articol unic : Anexele nr. 1, 2 și 3 la  Hotărârea nr 52 din 30.09.2021 privind 
modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat  al orașului 
Slănic , înscrise în anexa la Hotărârea Consiliului local nr. 4 din 30.01.2007,  se modifică și se 
înlocuiesc cu anexelor nr.1, 2 și 3 la prezenta hotărâre . 

 
 

      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
DĂNUȚ CRISTIAN BĂDULESCU                                                                                                     

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI, 

ISABELA CERASELLA COJOCARU 
Slănic,  16 decembrie 2021 
Nr. 69       

                      
 
Vot deschis .  Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi  „pentru”0„împotrivă” şi 0„abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15  cvorum necesar:8 
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