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Nr.   12368   din  22.11.2021 
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, în ziua  de vineri , 26 noiembrie  2021 , ora 14 °°, 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 
octombrie  2021. 

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 01 
noiembrie  2021 

3. Proiect de hotărâre  nr. 11321/204 din 26.10.2021 privind  modificarea și completarea 
anexei  la Hotărârea Consiliului local nr.73 din 29.12.2017 privind încadrarea terenurilor pe 
zone, în cadrul localității în vederea stabilirii și încasarii impozitului 
-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
-  Avize: toate comisiile 

4. Proiect de hotărâre  nr. 11904/214 din 09.11.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale, a taxelor speciale precum şi a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului 
public sau privat, aplicabile în anul fiscal 2022 , în orașul Slănic  

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

5. Proiect de hotărâre  nr.11902/212 din 09.11.2021 privind aprobarea contului de execuţie al 
bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la  30 septembrie 2021 

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

6. Proiect de hotărâre nr.11921/216 din 10.11.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a 
imobilului C1(P+1)  situat în strada Baia Verde, nr. 2 , proprietate publică a oraşului Slănic 

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

7. Proiect de hotărâre nr.11994/220 din 11.11.2021 privind aprobarea numărului și a 
cuantumului  burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul 
Slănic, în semestrul I, anul scolar 2021-2022 
- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 
- Avize: toate comisiile 



8. Informări. 
               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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