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Nr. 922/21.05.2021

DISPOZrjTE

Referitoare la: Convocare Consiliu Local

in temeiul prevederilor art. 133 alin.(l), 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. 1. Se convoaca membrii Consiliului Local al municipiului Slatina in §edin{a ordinara din 
data de 27.05.2021 orele 1630, cu participarea fizica, 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 
dispozipe.

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 dispozipe se comunica la:
- Institupa Prefectului - judetul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Compartimentului APL, Acte Administrative, Arhiva.

mailto:ofrice@nrimariaslatina.ro


Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: ofll ce@ nri m a ria s I at i na .ro site: vvww.primariaslatina.ro

Anexa la Dispozitia Primarului nr.922/21.05.2021

Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 27.05.2021

1. Proiect de hotarare referitor la: prelungirea termenului de atribuire in folosin^a gratuita 
catre S.C. LOCTRANS S.A. Slatina a spatiului in suprafata utila de 40,33 mp, ce apartine 
domeniului privat al municipiului Slatina, situat la parterul blocului FA21 din municipiul 
Slatina, b-dul A. I. Cuza, nr. 22, jud. Olt - initiator primarul municipiului Slatina, a fost 
transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.3 si nr.5 din cadrul Consiliului Local al 
municipiului Slatina.

2. Proiect de hotarare referitor la: aprobare Regulament de Organizare §i Functionare al 
Directiei de Asistenta Sociala Slatina - initiator primarul municipiului Slatina, a fost 
transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului Local al 
municipiului Slatina.

3. Proiect de hotarare referitor la: aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii, 
modificare Regulament de organizare si functionare ale Clubului Sportiv Municipal Slatina 
pentru anul 2021, cu incadrarea in bugetul de salarii alocat anual - initiator primarul 
municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.l din cadrul 
Consiliului Local al municipiului Slatina.

4. Proiect de hotarare referitor la: „aprobarea suportarii din bugetul local, trecerii pe 
cheltuieli §i achitarea sumei de 1.850,00 lei, reprezentand cheltuieli de judecata catre 
doamna Burcioiu Maria Madalina”. - initiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis 
spre avizare comisiei de specialitate nr.l, nr.3 si nr.4 din cadrul Consiliului Local al 
municipiului Slatina- initiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare 
comisiei de specialitate nr.l din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina.

5. Intrebari §i interpelari.

Constanti


