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Nr. 12547 din 16.12.2020 
 

C O N V O C A T O R 
 
 

Dl/dna________________________________ 
 

       În temeiul   art. 133  alin (1), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) ,  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare,   sunteţi convocat, în baza Dispoziţiei 
Primarului oraşului Slănic , d-l Daneluș Costea , să participaţi, la  şedinţa ordinară , din data de 
22.12.2020, ora 15.00 , în sala mare a Casei de cultură  , din strada Smârdan  nr.4 . Şedinţa consiliului 
local se desfăşoară cu participarea fizică a consilierilor locali. 

PROIECTUL    ORDINII   DE    ZI  

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 24 
noiembrie 2020. 
2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local din 
data de 11 decembrie 2020. 
3. Proiect de hotărâre  nr. 12116/163 din 08.12.2020 privind aprobarea cuantumului și a 
numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Slănic, 
în anul școlar 2020-2021.  
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 
4. Proiect de hotărâre  nr. 12418/172 din 14.12.2020 privind aprobarea contului de execuţie 
al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la  30 septembrie 2020 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 
5. Proiect de hotărâre  nr. 12508/175 din 16.12.2020 privind  modificarea  stațiilor publice 
pentru serviciile regulate de transport județean și interjudețean din orașul Slănic  .  
- Iniţiator: dl. Consilier local Popescu Sorin  
- Avize : toate comisiile 
6. Proiect de hotărâre  nr.  12513/178 din 16.12.2020 privind validarea rectificării 
bugetului local al orașului Slănic  . 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 



7. Proiect de hotărâre  nr. 12516/181 din 16.12.2020 privind închirierea prin licitaţie publică a  
unui teren,  în suprafaţă de 258 mp, situat în strada Justiției . 

- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize. Toate comisiile 

8. Proiect de hotărâre  nr. 12533/184 din 16.12.2020 privind scăderea din evidența 
creanțelor  fiscale a  obligaţiilor fiscale de natura amenzilor contravenționale prescrise, pentru 
debitorii persoane fizice  
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize. Toate comisiile 

9. Diverse. Întrebări. Interpelări. 
 

Prin participarea dumneavoastră la ședință, certificați faptul că aveți cunoștință și 
respectați normele juridice și regulile privind prevenirea răspândirii și reducerea riscului de 
îmbolnăvire  cu coronavirusul SARS-CoV-2. 
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