
D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Slănic pentru şedinţa extraordinară de îndată
din data de 08.01.2020

Primarul oraşului Slănic, Judeţul Prahova,  Remus Moraru,

Având în vedere prevederile art. 133 alin (2), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) , alin. (4) şi
art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

D I S P U N :

Art. 1. Ședința extraordinară de îndată a Consiliului local al oraşului Slănic se convoacă
pentru ziua de miercuri, 08 ianuarie 2020, ora 1530, în sala de şedinţe, de la sediul din strada
Alexandru Odobescu nr.2.

Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei , anexat prezentei, sunt puse
la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local , în format electronic.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al
oraşului Slănic.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 197 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, prezenta Dispoziție se comunică Prefectului Județului Prahova pentru exercitarea
controlului de legalitate.

P R I M A R ,
REMUS MORARU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL ,

ISABELA CERASELLA COJOCARU
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Anexă la Dispoziţia nr.2 din 07.01.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI :

1. Proiect de hotărâre  nr. 101/4 din 07.01.2020 privind  acoperirea definitivă din excedentul
bugetului local,  a deficitului secţiunii de dezvoltare şi  secţiunii de funcţionare pentru încheierea
exerciţiului bugetului local al oraşului Slănic pe anul 2019

- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile

2. Proiect de hotărâre  nr. 97/1 din 07.01.2020 privind  acoperirea definitivă din excedentul
bugetului activităţii  finanţate integral din venituri proprii a    deficitului secţiunii de dezvoltare,
pentru încheierea exerciţiului bugetului activităţii  finanţate integral din venituri proprii  pe anul
2019

- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile

Redactat
Secretar General al UAT Slănic
Isabela Cerasella Cojocaru
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NOMINALIZAREA  COMPARTIMENTELOR DE RESORT ŞI A COMISIILOR DE
SPECIALITATE

NR. PROIECTULUI DE
HOTĂRÂRE

INIŢIATOR COMPARTIMENT DE
RESORT ŞI DATA

pâna la care se  depune
raportului de
specialitate

COMISIA DE
SPECIALITATE A

CONSILIULUI
LOCAL ŞI DATA

DEPUNERII
AVIZULUI

Proiect de hotărâre  nr. 101/4 din
07.01.2020 privind  acoperirea
definitivă din excedentul bugetului
local,  a deficitului secţiunii de
dezvoltare şi  secţiunii de funcţionare
pentru încheierea exerciţiului
bugetului local al oraşului Slănic pe
anul 2019

Primar
Remus
Moraru

Şef Serviciu financiar
contabil/08.01.2020

Toate comisiile /
08.01.2020

Proiect de hotărâre  nr. 97/1 din
07.01.2020 privind  acoperirea
definitivă din excedentul bugetului
activităţii  finanţate integral din
venituri proprii a    deficitului secţiunii
de dezvoltare,  pentru încheierea
exerciţiului bugetului activităţii
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pe anul 2019
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Moraru
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contabil/08.01.2020

Toate comisiile /
08.01.2020
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