
Nr. 5941 din 24.06. 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.75 din 24.06.2020, să participaţi, la  şedinţa ordinară, ce se va desfășura cu participarea fizică a
consilierilor locali în data de , marți , 30 iunie 2020, ora 15°°, în sala de ședințe , din strada Alexandru
Odobescu nr.2.

PROIECTUL ORDINII DE ZI :
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 28 mai 2020.
2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local din data de

23 iunie 2020.
3. Proiect de hotărâre nr.5717/86 din 17.06.2020 privind aprobarea modului de întocmire și

ţinere a registrului agricol la nivelul U.A.T. Oraș Slănic,

- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: comisia nr.2 și 3

4. Proiect de hotărâre nr. 5922/89 din 23.06.2020 privind aprobarea  documentaţiei de
urbanism „Plan Urbanistic Zonal - schimbare destinaţie teren (S.=1128mp), din zona locuinţe
şi funcțiuni complementare, în zona instituţii şi servicii, și modificare reglementări urbanistice ,
pentru extindere și schimbare destinație locuință în unitate de cazare turistică,,

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

5. Proiect de hotărâre  nr. 5924/91 din 23.06.2020 privind aprobarea  Indicatorilor tehnico-
economici și a Devizului general  pentru obiectivul de investiții ,,CONSTRUIRE ANEXA –
GRUPURI SANITARE BAIA VERDE ,,

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

6. Prezentarea Raportului de activitate  al Primarului Orașului Slănic.

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
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