
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL  PRAHOVA 

ORAȘUL SLĂNIC 
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E  
privind completarea comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului local al orașului Slănic, județul 

Prahova 
 
             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  prezentat de Primarul orașului Slănic, nr. 122 CL 
din 06.05.2022,    Raportul secretarului general al oraşului Slănic  nr. 129CL din  09.05.2022 ,  cu 
privire la necesitatea completării  comisiei de specialitate a Consiliului local al orașului Slănic, 
nr.3. 
            Având în vedere prevederile art.23 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului local Slănic, aprobat prin HCL nr.59 din 23.12.2019 
              Ținând seamă de  avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale 
consiliului local; 
              În temeiul art. 124, art.125, art.129 alin. ( 2), lit.a) , alin. ( 3), lit. a) și  ale art. 196 alin. 
(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ;  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

        Art. 1. - Se completează comisia de specialitate nr.3 - pentru învăţământ, cultură, sănătate, 
urbanism, gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, care va avea următoare componență: 
1. Spoici Elena                               din partea Partidului Social Democrat 
2. Mesteru Victor                           din partea Partidului Social Democrat 
3. Bădulescu Cristian Dănuț          din partea Partidului Social Democrat 
4. Mușat Maria                              din partea Partidului Național Liberal  
5. Meșteru Emil                             din partea Partidului Național Liberal 
        Art. 2. - Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios 
administrativ,  în condițiile Legii nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
         Art. 3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului general al orașului Slănic,  în termenul legal, Primarului orașului Slănic și Instituţiei 
Prefectului Judeţul Prahova . 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

LAURENȚIU CORNEL MARE 
 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                 SECRETAR general  al oraşului 

Slănic, 
                                                                                      ISABELA CERASELLA COJOCARU 

Slănic,   13 mai 2022 
Nr.  35                           
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  14 voturi  „pentru”,0„împotrivă” şi 0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar:8  

 


