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Nr. 42/08.01.2021

DISPOZIJIE

Referitoare la: Convocare Consiliu Local

In temeiul 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) §i 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 13.01.2021 orele 16.00, care se va desfa§ura la Casa Casatoriilor de pe 
Dealul Gradi§te, avand ordinea de zi mentionata Tn proiectul ordinii de zi, anexa la prezenta 
dispozitie.

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

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica la:
- Institutia Prefectului - judetul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Compartimentului APL, Acte Administrative, Arhiva.
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Anexa la Dispozifia Prlmarului nr. 42/08.01.2021

Proiectul ordinii de zi a §edinfei extraordinare din data de 13.01.2021

Ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare referitor la: alocare sume pentru premierea in cadrul „Galei 

Laureatilor” din anul 2021, edipa a V - a - initiator primarul municipiului Slatina, a 
fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.l§i comisiei de specialitate 
nr.7 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina.

2. Proiect de hotarare referitor la: aprobare cheltuire sume pentru premierea in 
cadrul „Galei Laureatilor” din anul 2021, edipa a V-a. - initiator primarul 
municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.l §i 
comisiei de specialitate nr.7 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina.

3. Proiect de hotarare referitor la: desfiintarea unor statii de calatori ce apartin 
domeniului public al municipiului Slatina §i relocarea pe alte amplasamente, ce 
apartin domeniului public al municipiului Slatina - initiator primarul 
municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.3 din 
cadrul consiliului local al municipiului Slatina.
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