PROCES-VERBAL
Data încheierii: 19 noiembrie 2018

Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Slănic,
la sediul său, din str. Alexandru Odobescu, nr.2.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului oraşului Slănic nr.223 din
19.11.2018.
Se face prezenţa consilierilor locali şi se constată că sunt prezenţi 11 consilieri locali,
lipsa fiind, domnnii consilieri Costea Daneluş, Rotaru Ioan, Chipeșiu Florinel şi doamna
consilier Mihăilescu Sofia.
Participă, de drept, domnul primar Moraru Remus şi doamna Cojocaru Cerasella Isabela,
secretar al oraşului Slănic.
Doamna Muşat Maria este președinte de ședință și deschide ședința Consiliului Local al
orașului Slănic.
" Bună ziua! Putem începe? Voi da citire proiectului ordinii de zi.
Proiectul ordinii de zi este următorul :
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic pentru anul
2018. Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru.
Cine este de acord cu proiectul ordinii de zi . Pentru ?” Membrii Consiliului Local Slănic au
fost de acord cu 11 voturi ”pentru” . „Împotrivă? Se abține cineva? "
Ordinea de zi a fost aprobată cu 11 voturi.
Doamna preşedinte de şedinţă , Muşat Maria dă citeşte proiectului de hotărâre privind
rectificarea bugetului local al oraşului Slănic pentru anul 2018, iniţiator: dl. Primar Remus Moraru .
Domnul primar prezintă modificarile intervenite în bugetul local al anului 2018, respectiv
suplimentarea veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 94 mii lei, conform Deciziei 4929 din 06.11.2018 a
DGRFP PLoiești și modificarea listei de investiții , pentru cuprinderea documentației necesare depunerii
unui proiect pentru fonduri europene pe axa 8.3 - Inființare centru social pentru persoane vârsnice în
orașul Slănic. Domnul primar spune că , termenul de depunere al proiectului este începutul lunii

decembrie și este necesar să ne grabim cu întocmirea studiului de fezabilitate , iar în ședința
ordinară din data de 23 noiembrie se vor propune spre aprobare indicatorii tehnico financiari ai
proiectului. Documentația pentru rigole nu s-a făcut și nu mai este timp în acest an pentru ea , așa
că vom realiza documentația pentru proiectul pe fonduri europene. Va fi reabilitată clădirea unde
a avut contract de închiriere domnul Neacșu.
Domnul Alionte : “ Să înțelegem că nu există alte modificări în bugetul local? “
Doamna Muşat : Discuţii ?

Doamna Muşat Maria: Supunem la vot? Cine este pentru?
Toţi cei 11 consilieri prezenţi votează “pentru” .
Doamna Muşat Maria: Împotrivă? Se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre se aprobă în forma prezentată cu 11 voturi .
Domnul primar spune că , dacă vom reuși , clădirea va fi reabilitată , iar înființarea unui
centru este oportună.
Domnul Alionte spune că este mult mai bine să reabilităm clădirea respectivă, decât să o
vindem.
Doamna Cristea spune că se vor găsi voluntari, care să asigure funcționarea acestui
centru.
Domnul primar le prezintă domnilor consilieri programul stabilit pentru ziua de 1
decembrie 2018.
Doamna preşedinte de şedinţă solicită încheierea discuţiilor şi declară închisă şedinţa de
îndată din 19.11.2018, a Consiliului Local Slănic.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Muşat Maria

Secretar,
Cojocaru Cerasella Isabela

