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Nr.   10883  din  13.10.2021 
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 19.102021, ora 15.00 , în sala de ședință a Casei de Cultură   , din strada 
Smârdan nr.4 . Şedinţa consiliului local se desfăşoară cu participarea fizică sau on-line a 
consilierilor locali. 

PROIECTUL    ORDINII   DE    ZI  

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 30 
septembrie 2021. 

2. Proiect de  hotărâre nr. 10671/183 din 08.10.2021 privind  aprobarea bugetului actualizat al  
proiectului „AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL 
PRAHOVA” finanțat prin  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, 
prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare nr. 3334 din 22.10.2018 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

3. Proiect de hotărâre  nr. 10674/186 din 08.10.2021 privind  inițierea demersurilor de 
actualizare a  „Planului Urbanistic General al oraşului Slănic” şi a  Regulamentului local de 
urbanism aferent 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

4. Proiect de hotărâre  nr. 10806/189 din 12.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și 
a Devizului general estimat  pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare străzi în  orașul 
Slănic, județ Prahova” 

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

5. Proiect de hotărâre  nr. 10839/192 din 12.10.2021 privind rectificarea bugetului local al 
orașului Slănic  pentru anul 2021   
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 

6. Proiect de hotărâre  nr.10841/194 din 12.10.2021  privind alegerea președintelui de ședință 
pentru lunile noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022. 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea  
- Avize: toate comisiile 

7. Proiect de hotărâre  nr. 10877/197 din 13.10.2021  privind aprobarea casării unor mijloace 
fixe din inventarul Liceului Teoretic ,,Șerban Vodă,, Slănic 



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

8. Diverse. Intrebări. Interpelări 

               Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinei de zi şi puse la dispoziţie, 
toate Comisiile de specialitate ale Consiliului Local pot formula şi depune amendamente, dacă 
este cazul. 
               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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