
Nr.836  din 23.01. 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 31 ianuarie 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 23 decembrie
2019.

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 08 ianuarie 2020
3. Proiect de hotărâre nr. 12873/95 din 20.12.2019 privind aprobarea Strategiei locale de

dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare la nivelul orașului
Slănic

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

4. Proiect de hotărâre nr. 12974/96 din 20.12.2019 privind privind înfiinţarea Serviciului local
de salubrizare Slănic

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

5. Proiect de hotărâre nr. 561/2 din 17.01.2020 privind stabilirea modalităţii de gestiune a
activităţilor  de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în oraşul Slănic

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

6. Proiect de hotărâre nr.566/4 din 17.01.2020 privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări
de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform
Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: Comisia nr. 2, Comisia nr.3

7. Proiect de hotărâre nr.568/6 din 17.01.2020 privind aprobarea  Programului de măsuri pentru
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pentru anul 2020

- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: Comisia nr. 2, Comisia nr.3
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8. Proiect de hotărâre nr.570/8 din 17.01.2020 privind  aprobarea  Planului anual de acţiune
privind serviciile sociale pe anul 2020 al Directiei de Asistență Socială,  la nivelul orașului
Slănic

- Iniţiator: dl. Primar Remus Moraru
- Avize: Comisia nr. 2, Comisia nr.3

9. Proiect de hotărâre nr.672/13 din 21.01.2020 privind aprobarea contului de execuţie al
bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la 31 decembrie  2019

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

10. Proiect de hotărâre nr.706/15 din 21.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului
bugetului local al oraşului Slănic aferent anului 2019 , în anul 2020

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

11. Proiect de hotărâre nr.708/17 din 21.01.2020 privind încheierea unor contracte de
consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică , pentru anul 2020

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

12. Prezentarea Raportului  de activitate al Direcţiei de asistenţă socială
13. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali
14. 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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