
                   

     
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea  încheierii unui  act  adiţional  la  contractului de comodat nr. 

10966/2018  între Oraş Slănic şi Asociația CSO Măgura 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, cu  
modificările şi completările ulterioare;      
             Având în vedere  Referatul de aprobare al  Primarului orașului Slănic, nr.13315/238 
din 14.12.2021,  Raportul de specialitate comun al Serviciului financiar –contabil și viceprimar 
nr.13316/239 din 14.12.2021,   cu privire la necesitatea şi  oportunitatea întocmirii şi aprobarii 
unui act adiţional de prelungire a duratei contractului de comodat nr.10966/2018;  
             Având în vedere prevederile : 

- art. 354, art. 362 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările şi 
completările ulterioare; 

- Adresa de solicitare   nr. 32 din 13.12.2021, înregistrată sub  nr.13200, prin care 
Asociația CSO Măgura Slănic  solicită prelungirea  contractului de comodat nr.10966/2018;  

       Ținând seamă de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
 În temeiul art  129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a),  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 Â Ş T E : 

 
         Art. 1. - Se aprobă  încheierea unui act  adiţional  la  contractul de comodat 

nr.10966/2018, încheiat între Oraș Slănic și Asociația Clubul Sportiv Orășenesc Măgura 
Slănic, în scopul prelungirii termenului de atribuire în folosință gratuită a imobilului ,,Vestiare 
Stadion,,  pe  o perioadă de încă 3  ani, respectiv, pâna la data de 31.10.2024. 

    Art. 2. – Se mandatează primarul orașului Slănic, domnul Daneluș Costea să 
semneze actul adițional la contractul de comodat. 

    Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată celor în drept, adusă la cunoştinţă 
publică, prin afișare pe site-ul instituției, prin grija secretarului general al orașului Slănic şi 
dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a Aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Slănic. 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
DĂNUȚ CRISTIAN BĂDULESCU                                                                                                     

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI, 

ISABELA CERASELLA COJOCARU 
                      

Slănic,  16 decembrie 2021 
Nr.  70      

                      
 
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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