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Nr.  13152    din  10.12.2021 

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 joi 16 decembrie 2021, 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. 

PROIECTUL    ORDINII   DE    ZI  

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 26 

noiembrie  2021. 

2. Proiect de hotărâre  nr. 13029/226 din 08.12.2021 privind validarea rectificării bugetului 

local al oraşului Slănic,  pentru anul  2021 

-  Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 

-  Avize: toate comisiile 

3. Proiect de hotărâre  nr. 13031/228 din 08.12.2021 privind  aprobarea proiectului ,, Creșterea 

eficienței energetice în cadrul Liceului Teoretic "Șerban Vodă", oraș Slănic, județ Prahova" 

Axa prioritară 3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operațiunea B, Apel de proiecte nr. 

POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM  și a cheltuielilor legate de proiect 

- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 

- Avize: toate comisiile 

4. Proiect de hotărâre  nr.13096/232 din 09.12.2021 privind modificarea anexelor la Hotărârea 

Consiliului local nr.52 din 30 septembrie 2021 privind modificarea și completarea 

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat  al orașului Slănic , înscrise în anexa 

la Hotărârea Consiliului local nr. 4 din 30.01.2007  

- Iniţiator: dl. Primar Daneluș Costea 

- Avize: toate comisiile 

5. Informări.Diverse. 

               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. 

 

SECRETAR GENERAL oraș  SLĂNIC 

Cojocaru Isabela Cerasella 

mailto:contact@primariaslanic.ro

