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Nr.  8925  din  26.08.2021 
C O N V O C A T O R 

 

       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  31 august 2021 , ora 15 °°, în sala mare a Casei de Cultura Slănic    ,  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 19 iulie   
2021. 

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare, de îndată a Consiliului Local din data 
de 29 iulie   2021 

3. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local din data 
de 05 august   2021 

4. Proiect de hotărâre  nr. 8835/162 din 23.08.2021 privind aprobarea contului de execuţie al 
bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la  30 iunie 2021 
 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

5. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap 
grav  în perioada  ianuarie-iunie 2021 

6. Informare privind stadiul contractelor de finanțare din fonduri europene, la data de 31 
august 2021 

7. Informare privind activitatea de exploatare de la  cariera de gips Piatra Verde 
8. Diverse.Întrebări.Interpelări. 
 
               Asupra proiectului de hotărâre înscris în proiectul ordinii de zi, consilierii locali, 
precum și inițiatorul proiectului, prezenți la ședință, pot  formula amendamente de fond  sau de 
formă, care vor fi supuse votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.  
 
               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. 
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