
Nr. 4024 din 22.04. 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, miercuri 29 aprilie 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 28 februarie

2020.
2. Aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare de indata a Consiliului local din data de

16 martie 2020.
3. Proiect de hotărâre nr. nr. 3028/43 din 12.03.2020 privind aprobarea încheierii unui  act

adiţional  la  contractului de închiriere  între Oraş Slănic şi SC HeidelbergCement România SA
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile

4. Proiect de hotărâre nr.3106/48 din 16.03.2020 privind aprobarea susţinerii financiare a
„Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic” în vederea derulării programului sportiv
„SPORT prin FOTBAL 2020”
- Iniţiator: dl. Consilier Bădulescu Cristian Dănuț
- Avize: toate comisiile

5. Proiect de hotărâre  nr.  3437/50 din 30.03. 2020 privind punerea la dispoziția proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova , în perioada
2014-2020  pentru obiectivele de investiții ,,Execuție rețele de alimentare cu apă și canalizare
în Slănic, Vărbilau, Ștefești și Izvoarele,, și ,, Retehnologizare surse de apă, aducțiune, stații
de tratare, rezervoare și stații de pompare Slănic,, a terenurilor pentru construcția
/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile

6. Proiect de hotărâre nr 3486/53 din 31.03.2020 privind completarea Regulamentului de
organizare si functionare al Consiliului Local al Orasului Slanic, aprobat prin HCL nr. 59/2019
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile

7. Proiect de hotărâre nr. 3535/55 din 01.04.2020 privind aprobarea utilizării fondului de rezervă
bugetară  la dispoziția Consiliului local al orașului Slănic
- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile

8. Proiect de hotărâre nr. 3668/58 din 06.04.2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale,
aplicabile în orașul Slănic, în anul fiscal 2021
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- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: toate comisiile

9. Proiect de hotărâre nr. 4014/64/ din 21.04.2020 privind actualizarea contribuției UAT Oraș
Slănic,   în vederea  realizării Studiului de fezabilitate pentru investiţia ,, Înfiinţare reţea
distribuţie gaze naturale în comunele : Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele,
Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti şi oraşul 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, cu modificările și
completările ulterioare.

PRIMAR SECRETAR  GENERAL
REMUS MORARU                                            ISABELA CERASELLA COJOCARU
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