
 

H O T Ă R Â R E  
 

privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al 
orașului 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 completarile ulterioare;       

            Analizând   Referatul de aprobare al  Primarului orașului Slănic, nr. 172 CL din 
11.07. 2022,  Raportul de specialitate , cu privire la necesitatea completarii regulamentului de 
organizare şi funcţionare a consiliului local al oraşului Slănic nr.173CL din 11.07.2022, al 
compartimentului resurse umane și Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local ; 

     Având în vedere: 
- art. 129, alin. (2) litera a), alin. (3) lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind 
Codul administrativ ; 
           În temeiul art. 139, alin. (3), lit. i) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 
07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completarile ulterioare;        

H O T Ă R Ă Ș T E: 

           Art. UNIC. - Se completează Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului 
Local al orașului Slănic, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.59 din 23.12.2019  și 
completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 29.04.2020, după cum urmează: 
 
            1) după art. 90 se introduce art.90^1 care va avea următorul conținut: 
 " art.90^1. (1)  În timpul ședințelor publice ale Consiliului Local al Orașului Slănic  este permisa 
înregistrarea audio-video, de către autoritatea executivă, a dezbaterilor și a votului exprimat de către 
membrii consiliului local, cu excepția situațiilor în care votul este secret, a discuțiilor de la secțiunea 
«Diverse» și a oricăror alte activități, care vizează datele cu caracter personal definite de art. 4, 
alin. 1  din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)  „orice informații privind 
o persoană fizică identificată sau identificabilă”.  
 
           (2) Ședintele publice ale consiliului local al orașului Slănic se vor transmite live de autoritatea 
executivă și vor fi arhivate pe site-ul www.primariaslanic.ro, în secțiunea ,, Consiliul local “.  
 
           (3) Președintele va anunța la începutul dezbaterilor că ședința este transmisă live. 
           (4) Este interzisă înregistrarea video/audio a ședințelor consiliului local al Orașului 
Slănic, atât de către membrii consiliului local, cât și de invitați și de oricare participant, cu 
aparate individuale, fără acordul președintelui de ședință.  
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              (5) În cazul editării și/sau alterării înregistrărilor audio-video, întreaga 
responsabilitate civilă și/sau penală revine celor care au modificat și/sau distribuit materialele 
editate. 
               (6) Membrii consiliului local, invitații, precum și oricare participant la ședintele 
publice cunosc faptul că activitățile din timpul ședinței publice a consiliului local al Orașului 
Slănic pot fi înregistrate audio-video și prin prezența lor în sala de ședințe consimt apariția lor 
în înregistrările audio-video efectuate în timpul ședinței.  
            2) după art. 90^1 se introduce art.90^2 care va avea următorul conținut: 

,, art.90^2 (1)  La ședințele consiliului local al Orașului Slănic pot participa reprezentanții 
mass-media acreditați. Aceștia vor ocupa un loc distinct în sala de ședință în spatele locurilor 
ocupate de consilierii locali. 

                  (2) Declarațiile de presă sau interviurile consilierilor locali sau a altor persoane 
vor avea loc exclusiv în afara sălii de ședință a consiliului local al Orașului Slănic,, 

             
 
   

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
GHEORGHE GEORGEL ALIONTE 

 
                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                              

                      SECRETAR general  al oraşului Slănic,                                                                                      
ISABELA CERASELLA COJOCARU 

Slănic,   29  iulie  2022 
Nr.  52                           
 

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

  


