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Nr. 1038 /11.06.2021

D1SPOZIJIE

Referitoare la: Convocare Consiliu Local

intemeiul prevederilor art. 133 alin.(2) lit. a), art. 134 - 136, art. 155 alin. (1) lit. b), coroborat 
cu alin.(3) lit. b), art.196 alin. (1) lit. b) si art.197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Primarul Municipiului Slatina 
DISPUNE:

Art.l. Se convoaca membrii Consiliului Local al municipiului Slatina in §edin|a 
extraordinary din data de 15.06.2021 orele 16.30, care se va desfa§ura la Casa Casatoriilor de pe 
Dealul Gradi§te, avand ordinea de zi mentionata in proiectul ordinii de zi, anexa la prezenta 
dispozijie.

Art.2. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi sunt transmise membrilor Consiliului 
Local al Municipiului Slatina pe adresa de e-mail, conform prevederilor art. 134. alin.(2), fund 
invitap, totodata, sa formuleze §i sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari supuse 
aprobarii.

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica la:
- Institupa Prefectului - judepil Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Compartimentul APL, Acte Administrative, Arhiva.

Constari
Contrasemneaza,

Secretar general al municipiului Slatina, 
Mihai Ion IDITA^
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Anexa la Dispozitia Primarului nr. 1038/11.06.2021

Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 15.06.2021
9 9

Ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare referitor la: aprobarea Regulamentului pentru acordare sprijin 

financiar de la bugetul local al municipiului Slatina unitaplor de cult aparjinand cultelor 
religioase recunoscute din Romania - initiator primarul municipiului Slatina, a fost 
transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.3 §i comisiei de specialitate nr.7 din 
cadrul consiliului local al municipiului Slatina.

2. Proiect de hotarare referitor la: aprobare modificare stat de funcfii al aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Slatina - initiator primarul municipiului Slatina, a 
fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.l, nr.3 si comisiei de specialitate nr.4 
din cadrul consiliului local al municipiului Slatina.

3. Proiect de hotarare referitor la: aprobare participare la organizarea manifestarii sportive 
Memorialul ’’Eugen Stanciu”, edijia a V- a §i aprobare alocare sume necesare desfasurarii 
acesteia - initiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de 
specialitate nr.l, nr.3 §i comisiei de specialitate nr.7 din cadrul consiliului local al 
municipiului Slatina.

4. Proiect de hotarare referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la doamna 
Stancu Daniela catre domnul Cinca Alin Alexandra, asupra terenului in suprafata de 3,90 
mp, situat in municipiul Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 23, adiacent blocului 23, sc. 
A, ap. 2. - initiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de 
specialitate nr.3 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina.

5. Proiect de hotarare referitor la: utilizarea Fondului de intrejinere, inlocuire §i 
dezvoltare de catre operatoral S.C. Compania de Apa Olt S.A. — initiator primarul 
municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.l §i comisiei 
de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina.

6. Proiect de hotarare referitor la: acordul in vederea dezlipirii imobilului - teren in 
suprafaja totala de 135 mp, ce aparjine domeniului privat al municipiului Slatina, situat in 
municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu, in spatele blocului 8, in §ase loturi - 
inijiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate 
nr.3 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina.

7. Proiect de hotarare referitor la: aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate in solujionarea cererilor §i in repartizarea locuinjelor pentru tineri, destinate 
inchirierii, in municipiul Slatina — initiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis 
spre avizare comisiei de specialitate nr.3 ?i comisiei de specialitate nr.5 din cadrul 
consiliului local al municipiului Slati
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