
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Slănic pentru şedinţa ordinară  
din data de 28 .01.2021 

 

          Primarul oraşului Slănic, Judeţul Prahova,   Daneluș Costea,  
          Având în vedere prevederile  art. 133  alin (1), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) ,   şi 

art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și 
completările ulterioare; 

D I S P U N  : 
 

         Art. 1. Ședința ordinară   a  Consiliului local al oraşului Slănic   se convoacă pentru  
ziua  de marți  ,  28 ianuarie  2021, ora 15°°, în sala mare a Casei de cultură   ,  din strada 
Smârdan ,  nr.4 . Şedinţa consiliului local se desfăşoară cu participarea fizică a consilierilor locali. 

        Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei , anexat prezentei,  
sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local ,  în format  fizic , pe hârtie, la sediul 
instituției, sau în format electronic, prin email, la solicitare. 

        Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul 
General al   oraşului  Slănic. 

        Art. 4.  În conformitate cu prevederile art. 197 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezenta Dispoziție se comunică  
Prefectului Județului Prahova pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 
P R I M A R , 

DANELUȘ COSTEA 
 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                      
                                                                                         SECRETAR GENERAL , 

                                                                                   ISABELA CERASELLA COJOCARU 
 
 
 
 
SLĂNIC, 21 .01. 2021 
Nr. 10 
 
 



 
 

 

 

 

    Anexă la Dispoziţia nr. 10 din 21.01.2021 

PROIECTUL    ORDINII   DE    ZI  

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 22 decembrie 
2020. 

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local din data de 08 
ianuarie 2021. 

3. Proiect de hotărâre  nr. 431/10 din 15.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru 
februarie-aprilie 2021.  
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

4. Proiect de hotărâre  nr. 434/13 din 15.01.2021 privind  încheierea unor contracte de consultanţă, 
asistenţă şi reprezentare juridică , pentru anul 2021 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

5. Proiect de hotărâre  nr. 437/16 din 15.01.2021 privind aprobarea contului de execuție  al bugetului 
local al orașului Slănic, încheiat la 31 decembrie 2020  .  
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize : toate comisiile 

6. Proiect de hotărâre  nr.  439/18 din 15.01.2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de 
interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii 
nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare  . 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

7. Proiect de hotărâre  nr. 441/20 din 15.01.2021 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 
serviciile sociale pe anul 2021 al Directiei de Asistență Socială,  la nivelul orașului Slănic  
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize. Toate comisiile 

8. Proiect de hotărâre  nr. 443/22 din 15.01.2021 privind aprobarea  Programului de măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pentru anul 2021  
-      Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
-      Avize. Toate comisiile 



9. Proiect de hotărâre  nr. 445/24 din 15.01.2021 privind propunerea de schimbare a  destinației 
imobilului C2,  în care a funcționat Grădinița nr.1 Groșani, în vederea demolării   
-      Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
-      Avize. Toate comisiile 

10.  Proiect de hotărâre  nr. 448/27 din 15.01.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a  unui 
imobil,  format din : clădire- saivan animale   şi teren aferent ,    pentru desfăşurarea de activităţi 
agricole și conexe, situat în strada Libertății 
-      Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
-      Avize. Toate comisiile 

11. Prezentarea Raportului  de activitate al Direcţiei de asistenţă socială 
12. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali 
13. Diverse.Întrebări.Interpelări 
 
Redactat 
Secretar General al UAT Slănic 
Isabela Cerasella Cojocaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

NOMINALIZAREA  COMPARTIMENTELOR DE RESORT  ŞI A COMISIILOR DE 
SPECIALITATE 

 
NR. PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE INIŢIATOR  Compartiment de 

resort şi data pâna 
la care se  depune 

raportului de 
specialitate 

Comisia de 
specialitate a 

consiliului 
local şi data 
depunerii 
avizului 

Proiect de hotărâre  nr. 431/10 din 15.01.2021 privind 
alegerea președintelui de ședință pentru februarie-
aprilie 2021. 

Primar 
Daneluș 
Costea 

Secretar UAT 
22.01.2021 

Toate 
comisiile / 
28.01.2021 

Proiect de hotărâre  nr. 434/13 din 15.01.2021 privind  
încheierea unor contracte de consultanţă, asistenţă şi 
reprezentare juridică , pentru anul 2021 
 

Primar 
Daneluș 
Costea 

Secretar UAT 
Serviciul financiar 
contabil  
22.01.2021 

Toate 
comisiile / 
28.01.2021 

Proiect de hotărâre  nr. 437/16 din 15.01.2021 privind 
aprobarea contului de execuție  al bugetului local al 
orașului Slănic, încheiat la 31 decembrie 2020  .  

Primar 
Daneluș 
Costea 

Serviciul financiar 
contabil  
22.01.2021 

Toate 
comisiile / 
28.01.2021 

Proiect de hotărâre  nr.  439/18 din 15.01.2021 
privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de 
interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către 
beneficiarii de ajutor social, conform Legii 
nr.416/2001, cu modificările și completările 
ulterioare  

Primar 
Daneluș 
Costea 

Direcția de 
asistență socială 
22.01.2021 

Toate 
comisiile / 
28.01.2021 

Proiect de hotărâre  nr. 441/20 din 15.01.2021 privind 

aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale pe anul 2021 al Directiei de Asistență Socială,  
la nivelul orașului Slănic  

Primar 
Daneluș 
Costea 

Direcția de 
asistență socială 
22.01.2021 

Toate 
comisiile / 
28.01.2021 

Proiect de hotărâre  nr. 443/22 din 15.01.2021 
privind aprobarea  Programului de măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale 
pentru anul 2021  

 

Primar 
Daneluș 
Costea 

Direcția de 
asistență socială 
22.01.2021 

Toate 
comisiile / 
28.01.2021 



Proiect de hotărâre  nr. 445/24 din 15.01.2021 privind 
propunerea de schimbare a  destinației imobilului C2,  
în care a funcționat Grădinița nr.1 Groșani, în vederea 
demolării   
 

Primar 
Daneluș 
Costea 

Serviciul urbanism 
și amenajarea 
teritoriului 
22.01.2021 

Toate 
comisiile / 
28.01.2021 

Proiect de hotărâre  nr. 448/27 din 15.01.2021 privind 
închirierea prin licitaţie publică a  unui imobil,  
format din : clădire- saivan animale   şi teren aferent ,    
pentru desfăşurarea de activităţi agricole și conexe, 
situat în strada Libertății 

Primar 
Daneluș 
Costea 

Serviciul financiar 
contabil  
22.01.2021 

Toate 
comisiile / 
28.01.2021 

 

 PRIMAR                                                SECRETAR  GENERAL  

                                   DANELUȘ COSTEA                                            ISABELA CERASELLA COJOCARU 

 


