
 
 

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

din data de 20 .04.2021 
 

          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  ,  20 aprilie , ora 15°°, în sala de ședințe a instituției   ,  din strada Alexandru 
Odobescu ,  nr.2 . 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, 14 .04. 2021 
Nr. 54 

 

 



 
    Anexă la Dispoziţia nr. 54 din 14.04.2021 

PROIECTUL    ORDINII   DE    ZI  

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 25 martie 2021. 
2. Proiect de hotărâre  nr. 3962/86 din 12.04.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru 

mai  - iulie   2021 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

3. Proiect de hotărâre  nr. 3965/89 din 12.04.2021 privind acordarea  din bugetul local pe anul 2021, 
a unui sprijin financiar Parohiei Prăjani , pentru completarea fondurilor proprii,  în vederea 
executării lucrărilor de construire capelă, cancelarie parohială și reabilitate acoperiș clopotniță  
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

4. Proiect de hotărâre  nr. 3967/91 din 12.04.2021 privind acordarea  din bugetul local pe anul 2021, 
a unui sprijin financiar Bisericii Adventiste de ziua a șaptea Slănic, pentru completarea fondurilor 
proprii,  în vederea executării lucrărilor de reabilitare termica  
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize : toate comisiile 

5. Proiect de hotărâre  nr. 3969/93 din 12.04.2021  privind aprobarea susţinerii financiare a 
„Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic” în vederea derulării programului sportiv 
„SPORT prin FOTBAL 2021” 
-  Iniţiatori: dl.consilier local  Bădulescu Cristian Dănuț 
- Avize. Toate comisiile 

6. Proiect de hotărâre  nr. 3971/95  din 12.04.2021 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului 
pe clădiri și teren , pentru contribuabilii Viziru Adriana Rebeca, Dragomir Diana Gheorghița și 
Gheorghe Maria Elena, pe o perioadă de 3 ani  
-      Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
-      Avize. Toate comisiile 

7. Proiect de hotărâre  nr. 3892/83  din 08.04.2021 privind  modificarea Hotărârii consiliului local nr 
2 din 08.01.2021 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului activităţii  finanţate 
integral din venituri proprii a    deficitului secţiunii de dezvoltare,  pentru încheierea exerciţiului 
bugetului activităţii  finanţate integral din venituri proprii  pe anul 2020     

- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 
8. Proiect de hotărâre  nr. 4053/98  din 12.04.2021 privind aprobarea cuantumului și a numărului 

burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Slănic, în semestrul II  
anul scolar 2020-2021 

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

 



 
9. Proiect de hotărâre  nr. 4056/101  din 12.04.2021 privind indexarea  impozitelor şi taxelor locale 

aplicabile în orașul Slănic în anul fiscal 2022 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 
10.  Proiect de hotărâre  nr. 4060/103  din 12.04.2021 privind aprobarea tarifelor și acordarea unui 

mandat special reprezentantului Orașului Slănic în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Parteneriatul  pentru managementul deşeurilor Prahova” 

- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 
11.   Proiect de hotărâre  nr.4090/107 din 13.04.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli al orașului Slănic , pe anul 2021 și estimarea pentru anii 2022-2024 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

12.  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. 3962/86 din 12.04.2021 privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru mai  - iulie   
2021 

Primar 
Daneluș 
Costea 

Secretar 
14.04.2021 

Toate comisiile 
/ 20.04.2021 

Proiect de hotărâre  nr. 3965/89 din 12.04.2021 privind 
acordarea  din bugetul local pe anul 2021, a unui sprijin 
financiar Parohiei Prăjani , pentru completarea 
fondurilor proprii,  în vederea executării lucrărilor de 
construire capelă, cancelarie parohială și reabilitate 
acoperiș clopotniță  

Primar 
Daneluș 
Costea 

Serviciul 
financiar 
contabil  
14.04.2021 

Toate comisiile 
/ 20.04.2021 

Proiect de hotărâre  nr. 3967/91 din 12.04.2021 privind 
acordarea  din bugetul local pe anul 2021, a unui sprijin 
financiar Bisericii Adventiste de ziua a șaptea Slănic, 
pentru completarea fondurilor proprii,  în vederea 
executării lucrărilor de reabilitare termică. 

Primar 
Daneluș 
Costea 

Serviciul 
financiar 
contabil  
14.04.2021 

Toate comisiile 
/ 20.04.2021 

Proiect de hotărâre  nr. 3969/93 din 12.04.2021  privind 
aprobarea susţinerii financiare a „Asociaţiei Clubul 
Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic” în vederea derulării 
programului sportiv „SPORT prin FOTBAL 2021” 

Consilier 
local 
Bădulescu 
Cristian 
Dănuț 

Serviciul 
financiar 
contabil  
14.04.2021 

Toate comisiile 
/ 20.04.2021 

Proiect de hotărâre  nr. 3971/95  din 12.04.2021 privind 
aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și 
teren , pentru contribuabilii Viziru Adriana Rebeca, 
Dragomir Diana Gheorghița și Gheorghe Maria Elena, 
pe o perioadă de 3 ani  

Primar 
Daneluș 
Costea 

Compartiment 
Impozite și taxe  
14.04.2021 

Toate comisiile 
/ 20.04.2021 

Proiect de hotărâre  nr. 3892/83  din 08.04.2021 privind  
modificarea Hotărârii consiliului local nr 2 din 
08.01.2021 privind acoperirea definitivă din excedentul 
bugetului activităţii  finanţate integral din venituri 
proprii a    deficitului secţiunii de dezvoltare,  pentru 
încheierea exerciţiului bugetului activităţii  finanţate 
integral din venituri proprii  pe anul 2020     

Primar 
Daneluș 
Costea 

Serviciul 
financiar 
contabil  
14.04.2021 

Toate Toate 
comisiile / 
20.04.2021 



 
Proiect de hotărâre  nr. 4053/98  din 12.04.2021 privind 
aprobarea cuantumului și a numărului burselor acordate 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat din 
Orașul Slănic, în semestrul II  anul scolar 2020-2021 

Primar 
Daneluș 
Costea 

Serviciul 
financiar 
contabil  
14.04.2021 

Toate comisiile 
/ 20.04.2021 

Proiect de hotărâre  nr. 4056/101  din 12.04.2021 
privind indexarea  impozitelor şi taxelor locale 
aplicabile în orașul Slănic în anul fiscal 2022 

 

Primar 
Daneluș 
Costea 

Serviciul 
financiar 
contabil 
Compartiment 
impozite și taxe   
14.04.2021 

Toate comisiile 
/ 20.04.2021 

Proiect de hotărâre  nr. 4060/103  din 12.04.2021 
privind aprobarea tarifelor și acordarea unui mandat 
special reprezentantului Orașului Slănic în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Parteneriatul  pentru managementul deşeurilor 
Prahova” 

Primar 
Daneluș 
Costea 

Viceprimar/ Șef 
birou ADPP 
14.04.2021 

Toate comisiile 
/ 20.04.2021 

Proiect de hotărâre  nr.4090/107 din 13.04.2021 privind 
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 
Slănic , pe anul 2021 și estimarea pentru anii 2022-2024 

 

Primar 
Daneluș 
Costea 

Serviciul 
financiar 
contabil  
14.04.2021 

Toate comisiile 
/ 20.04.2021 

  

 

PRIMAR                                                        SECRETAR  GENERAL 

                          DANELUȘ COSTEA                                            ISABELA CERASELLA COJOCARU 

 


