
Nr. 4840 din 21.05. 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, cu modificările
și completarile ulterioare, sunteţi convocat, în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Slănic , d-l Remus
Moraru, nr.60 din 21.05.2020, să participaţi, la  şedinţa ordinară, ce se va desfășura cu participarea fizică a
consilierilor locali în data de , joi, 28 mai 2020, ora 15°°, în sala mare a Casei de Cultura, din strada
Smârdan nr.4, pentru a asigura distanțarea socială.

PROIECTUL ORDINII DE ZI :

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29 aprilie
2020.

2. Aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare de îndată a Consiliului local din data de
07 mai 2020.

3. Proiect de hotărâre nr. 4740/73 din 18.05.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru
lunile iunie-august 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile

4. Proiect de hotărâre nr. 4739/71 din 18.05.2020 privind aprobarea contului de execuție al
bugetului local al Orașului Slănic , încheiat la 31 martie 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile

5. Proiect de hotărâre  nr. 4804/77 din 20.05. 2020 privind taxele de intrare –lacuri Baia Verde ,
pentru sezonul turistic 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: Comisia nr.1 și Comisia nr.3

6. Proiect de hotărâre nr. 4807/79 din 20.05.2020 privind închirierea prin licitație publică a unui
imobil, situat în strada Baia Verde nr.2, proprietate publică a Orașului Slănic.
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: Comisia nr.1 și Comisia nr.3

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

electronic, prin e-mail, 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, cu modificările și
completările ulterioare.

PRIMAR SECRETAR  GENERAL
REMUS MORARU                                            ISABELA CERASELLA COJOCARU

Nr. 4840 din 21.05. 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, cu modificările
și completarile ulterioare, sunteţi convocat, în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Slănic , d-l Remus
Moraru, nr.60 din 21.05.2020, să participaţi, la  şedinţa ordinară, ce se va desfășura cu participarea fizică a
consilierilor locali în data de , joi, 28 mai 2020, ora 15°°, în sala mare a Casei de Cultura, din strada
Smârdan nr.4, pentru a asigura distanțarea socială .

PROIECTUL ORDINII DE ZI :

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29 aprilie
2020.

2. Aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare de îndată a Consiliului local din data de
07 mai 2020.

3. Proiect de hotărâre nr. 4740/73 din 18.05.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru
lunile iunie-august 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile

4. Proiect de hotărâre nr. 4739/71 din 18.05.2020 privind aprobarea contului de execuție al
bugetului local al Orașului Slănic , încheiat la 31 martie 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile

5. Proiect de hotărâre  nr. 4804/77 din 20.05. 2020 privind taxele de intrare –lacuri Baia Verde ,
pentru sezonul turistic 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: Comisia nr.1 și Comisia nr.3

6. Proiect de hotărâre nr. 4807/79 din 20.05.2020 privind închirierea prin licitație publică a unui
imobil, situat în strada Baia Verde nr.2, proprietate publică a Orașului Slănic.
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: Comisia nr.1 și Comisia nr.3

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

electronic, prin e-mail, 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, cu modificările și
completările ulterioare.

PRIMAR SECRETAR  GENERAL
REMUS MORARU                                            ISABELA CERASELLA COJOCARU

Nr. 4840 din 21.05. 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, cu modificările
și completarile ulterioare, sunteţi convocat, în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Slănic , d-l Remus
Moraru, nr.60 din 21.05.2020, să participaţi, la  şedinţa ordinară, ce se va desfășura cu participarea fizică a
consilierilor locali în data de , joi, 28 mai 2020, ora 15°°, în sala mare a Casei de Cultura, din strada
Smârdan nr.4, pentru a asigura distanțarea socială .

PROIECTUL ORDINII DE ZI :

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29 aprilie
2020.

2. Aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare de îndată a Consiliului local din data de
07 mai 2020.

3. Proiect de hotărâre nr. 4740/73 din 18.05.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru
lunile iunie-august 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile

4. Proiect de hotărâre nr. 4739/71 din 18.05.2020 privind aprobarea contului de execuție al
bugetului local al Orașului Slănic , încheiat la 31 martie 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile

5. Proiect de hotărâre  nr. 4804/77 din 20.05. 2020 privind taxele de intrare –lacuri Baia Verde ,
pentru sezonul turistic 2020
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: Comisia nr.1 și Comisia nr.3

6. Proiect de hotărâre nr. 4807/79 din 20.05.2020 privind închirierea prin licitație publică a unui
imobil, situat în strada Baia Verde nr.2, proprietate publică a Orașului Slănic.
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: Comisia nr.1 și Comisia nr.3

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

electronic, prin e-mail, 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, cu modificările și
completările ulterioare.

PRIMAR SECRETAR  GENERAL
REMUS MORARU                                            ISABELA CERASELLA COJOCARU


