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Nr. 1986 din  18.02.2021 
 

C O N V O C A T O R 
 

Dl/dna________________________________ 
 

       În temeiul   art. 133  alin (1), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) ,  din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare,   sunteţi convocat, în 
baza Dispoziţiei Primarului oraşului Slănic , d-l Daneluș Costea , să participaţi, la  şedinţa ordinară , 
din data de 25.02.2021, ora 15.00 , în sala mare a Casei de cultură  , din strada Smârdan  nr.4 . Şedinţa 
consiliului local se desfăşoară cu participarea fizică a consilierilor locali. 

PROIECTUL    ORDINII   DE    ZI  

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 28 ianuarie 
2021. 

2. Proiect de hotărâre  nr. 1593/37 din 11.02.2021 privind aprobarea Reţelei şcolare a 
învăţământului preuniversitar de stat la nivelul oraşului Slănic,  pentru anul şcolar 2021- 2022 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

3. Proiect de hotărâre  nr. 1791/41 din 16.02.2021 privind inițierea  procedurii de  închiriere  a 
pajiştilor  aflate în domeniul  privat al oraşului Slănic  
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

4. Proiect de hotărâre  nr. 1796/44 din 16.02.2021 privind aprobarea lucrărilor de reparații  și 
plombare a unor străzi din orașul Slănic  
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 

- Avize : toate comisiile 
5. Proiect de hotărâre  nr. 1798/46 din 16.02.2021 privind aprobarea Notei de fundamentare a 

obiectivului de investiții ,,Achiziționare căsuțe artizanele din lemn,,  
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

6. Proiect de hotărâre  nr. 1800/48 din 16.02.2021 privind acordarea titlului de Cetățean de onoare 
al orașului Slănic , domnului Mușat Gheorghe 
- Iniţiatori: consilierii locali Popescu Sorin, Corbu Marian, Stere Mihaiela 



- Avize. Toate comisiile 

7. Proiect de hotărâre  nr. 1804/51 din 16.02.2021 privind acordarea titlului de Cetățean de onoare 
al orașului Slănic , domnului Bolovan Romeo Florin 
-      Iniţiatori: consilierii locali Popescu Sorin, Corbu Marian, Stere Mihaiela 
-      Avize. Toate comisiile 

8. Proiect de hotărâre  nr. 1836/54  din 16.02.2021 privind înregistrarea UAT Oraș Slănic , în 
Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor 
-      Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
-      Avize. Toate comisiile 

9. Proiect de hotărâre  nr. 1917/57  din 18.02.2021 privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi 
Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investiţii ,, Reabilitare și modernizare  străzi în orașul Slănic, județul Prahova ,, 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

10. Diverse.Întrebări.Interpelări 
 

Prin participarea dumneavoastră la ședință, certificați faptul că aveți cunoștință și respectați 
normele juridice și regulile privind prevenirea răspândirii și reducerea riscului de îmbolnăvire  cu 
coronavirusul SARS-CoV-2. 

 
 
 

SECRETAR GENERAL oraș  SLĂNIC 
Cojocaru Isabela Cerasella 


