
 
H O T Ă R Â R E   

privind revocarea  unor hotărâri ale 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 și 
completările ulterioare ; 

 Având în vedere Referatul de aprobare  prezentat de domnul Daneluș Costea, Primar al oraşului 
Slănic, nr.202  CL din 06.09.2022, Raportul de specialitate al Secretarului general al UAT Slănic , nr. 203   
CL din 06.05.2022 

     In conformitate cu :  
        Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 2021); 
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului 
specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în 
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 - Fondul local; 
              Având în vedere: 
         Ghidului de finanțare Programul Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – 
Fondul Local, Investiția: I1.4 Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a 
teritoriului și de planificare urbană. 
         Solicitarea de clarificări C10-14-664 din data de 02.09.2022 - Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 
(PMUD) și Plan Urbanistic General (PUG)  
                În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) lit. e),  art.196 alin. (1), lit.a) și art.197-200 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
                Art. 1 – Se aprobă revocarea Hotărârii consiliului local nr. 42 din 23.05.2022 privind  retragerea 
proiectului  "Elaborare în format digital a PMUD si PUG in oras Slanic judet Prahova” 
                Art. 2. - Se aprobă revocarea Hotărârii consiliului local nr. 43 din 23.05.2022 privind aprobarea 
depunerii proiectului  Elaborarea și transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General si a 
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru orasul Slanic, judet Prahova 
              Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orasului Slanic, în termenul 
prevăzut de lege, primarului orasului Slanic și Instituției Prefectului județul Prahova și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a primariei Slanic. 
             Art. 4 – Primarul orasului Slanic, județul Prahova, împreună cu compartimentele din cadrul 
aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
GHEORGHE GEORGEL ALIONTE 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                    SECRETAR general  al oraşului Slănic, 

                                                                                      ISABELA CERASELLA COJOCARU 
Slănic,       08 septembrie 2022 
Nr.  61                           
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  10 voturi  „pentru”,0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:10, cvorum necesar:8 
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