
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Slănic pentru şedinţa ordinară 

din data de 25 .03.2021 
 

          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 joi  ,  25 martie 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, 18 .03. 2021 
Nr. 38 

 

 



 
    Anexă la Dispoziţia nr. 38 din 18.03.2021 

PROIECTUL    ORDINII   DE    ZI  

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 25 februarie  
2021. 

2. Proiect de hotărâre  nr. 2933/66 din 17.03.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali în 
calitate de membrii în cadrul comisiei de evaluare  a performanțelor profesionale individuale ale 
Secretarului General  al UAT Oraș Slănic. 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

3. Proiect de hotărâre  nr. 2936/69 din 17.03.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a  unui 
imobil  situat în strada Baia Verde, nr. 2 , proprietate publică a oraşului Slănic. 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

4. Proiect de hotărâre  nr. 2938/71 din 17.03.2021 privind scăderea din evidența creanțelor  fiscale a  
obligaţiilor  de natură chirie, taxa teren, majorari  și accesorii, pentru debitorul Anghelache Victor , 
decedat în anul 2016. 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize : toate comisiile 

5. Proiect de hotărâre  nr. 2940/73 din 17.03.2021 privind aprobarea  desfășurării campaniei de 
sterilizare a câinilor și pisicilor de rasă comună de pe raza orașului Slănic  și aprobarea încheierii 
protocolului de colaborare dintre UAT oraș Slănic și Asociația Animal Society. 
-  Iniţiatori: dl.consilier local Popescu Sorin 
- Avize. Toate comisiile 

6. Proiect de hotărâre  nr. 2986/75  din 17.03.2021 privind modificarea structurii organizatorice 
pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Slănic şi al serviciilor aflate în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Slănic. 
-      Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
-      Avize. Toate comisiile 

7. Proiect de hotărâre  nr. 2989/78  din 17.03.2021 privind modificarea și completarea Inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Slănic , înscrise în anexa 13 , aprobată prin 
HGR nr.1359/2001.   

- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

8. 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. 2933/66 din 17.03.2021 privind 
desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membrii 
în cadrul comisiei de evaluare  a performanțelor 
profesionale individuale ale Secretarului General  al 
UAT Oraș Slănic. 

Primar 
Daneluș 
Costea 

Compartiment 
resurse umane 
24.03.2021 

Toate 
comisiile / 
25.03.2021 

Proiect de hotărâre  nr. 2936/69 din 17.03.2021 privind 
închirierea prin licitaţie publică a  unui imobil  situat în 
strada Baia Verde, nr. 2 , proprietate publică a oraşului 
Slănic. 

Primar 
Daneluș 
Costea 

Serviciul 
financiar contabil  
24.03.2021 

Toate 
comisiile / 
25.03.2021 

Proiect de hotărâre  nr. 2938/71 din 17.03.2021 privind 
scăderea din evidența creanțelor  fiscale a  obligaţiilor  
de natură chirie, taxa teren, majorari  și accesorii, pentru 
debitorul Anghelache Victor , decedat în anul 2016. 

Primar 
Daneluș 
Costea 

Serviciul 
financiar contabil  
24.03.2021 

Toate 
comisiile / 
25.03.2021 

Proiect de hotărâre  nr. 2940/73 din 17.03.2021 privind 
aprobarea  desfășurării campaniei de sterilizare a 
câinilor și pisicilor de rasă comună de pe raza orașului 
Slănic  și aprobarea încheierii protocolului de colaborare 
dintre UAT oraș Slănic și Asociația Animal Society. 

Primar 
Daneluș 
Costea 

Viceprimar/  
Birou ADPP  
24.03.2021 

Toate 
comisiile / 
25.03.2021 

Proiect de hotărâre  nr. 2986/75  din 17.03.2021 privind 
modificarea structurii organizatorice pentru aparatul de 
specialitate al primarului oraşului Slănic şi al serviciilor 
aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Slănic. 

Primar 
Daneluș 
Costea 

Compartiment 
resurse umane 
24.03.2021 

Toate 
comisiile / 
25.03.2021 

Proiect de hotărâre  nr. 2989/78  din 17.03.2021 privind 
modificarea și completarea Inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al orașului Slănic , înscrise în 
anexa 13 , aprobată prin HGR nr.1359/2001.   

Primar 
Daneluș 
Costea 

Viceprimar/  
Birou ADPP  
24.03.2021 

Toate 
comisiile / 
25.03.2021 

 PRIMAR                                                        SECRETAR  GENERAL  

                          DANELUȘ COSTEA                                            ISABELA CERASELLA COJOCARU 

 


