
Nr. 2021   din 21.02. 2020

CĂTRE _______________________________

C O N V O C A T O R
În temeiul  art.133, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, sunteţi

convocat, în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Slănic , d-l Remus Moraru, să participaţi, la  şedinţa
ordinară, din data de 28 februarie 2020, ora 13.00 , la sediul Primariei oraşului Slănic .

PROIECTUL ORDINII DE ZI :
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 31 ianuarie 2020.
2. Proiect de hotărâre nr. nr. 1830/23 din 18.02.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

pentru lunile martie - mai 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile

3. Proiect de hotărâre nr.1832/25 din 18.02.2020 privind aprobarea Reţelei şcolare a
învăţământului preuniversitar de stat la nivelul oraşului Slănic,  pentru anul şcolar 2020- 2021

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

4. Proiect de hotărâre  nr.  1835/27 din 18.02.2020 privind aprobarea cuantumului și a
numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Slănic,
în anul scolar 2019-2020

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

5. Proiect de hotărâre nr.1837/29 din 18.02.2020 privind închirierea prin licitaţie publică a
terenului  , în suprafaţă de 4 mp  , destinat amplasării unui panou publicitar

- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: Comisia nr. 1, Comisia nr.3

6. Proiect de hotărâre nr. 1839/31 din 18.02.2020
7. privind închirierea prin licitaţie publică a cabinetului stomatologic și a spațiilor comune  ,

aparținând domeniului privat al Orașului Slănic, aflat în clădirea ,, Dispensar medical ,, din
strada Justiției nr.2

- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: Comisia nr. 1, Comisia nr.3

8. Proiect de hotărâre nr. nr. 1841/33/18.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri si
Cheltuieli al oraşului Slănic, pe anul 2020 si estimarea pentru anii 2021 – 2023

- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru

- Avize: toate comisiile
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9. Proiect de hotărâre nr.2005/41 din 20.02.2020 privind inițierea  procedurii de  închiriere a
pajiştilor,  aflate în domeniul  privat a oraşului Slănic

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

10. Diverse.Întrebări.Interpelări
Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia dvs., în format

electronic, iar pentru secretarii comisiilor de specialitate şi în format fizic.
Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în

condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

PRIMAR                                                      SECRETAR  GENERAL
REMUS MORARU                                            ISABELA CERASELLA COJOCARU
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