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Nr.1068/24.06.2022 

DISPOZIŢIE 

Referitoare la: Convocare Consiliu Local 

În temeiul prevederilor art. 134 alin.(4) - 136, art. 155 alin. (1) lit. b), coroborat cu 
alin.(3) lit. b), art.196 alin. (1) lit. b) şi art.197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

Primarul Municipiului Slatina 
DISPUNE: 

Art.l. Se convoacă membrii Consiliului Local al municipiului Slatina în sedinţa 

extraordinară de Indată din data de 24.06.2022 orele 1200, cu participarea fizică, care se va 
desfaşura la Casa Căsătoriilor de pe Dealul Grădişte, având ordinea de zi menţionată în 
proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta dispoziţie. 

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), flind 
invitaţi, totodată, să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărari supuse 
aprobării. 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Compartimentului APL, Acte Administrative, Arhivă. 

Pri Contrasemneaz . 

Constantin Stel Secretar general al mu • ipiului Slatina, 
Mihai I DITA 
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Anexă la Dispoziţia Primarului nr.1068/24.06.2022 

Proiectul ordinii de zi a sedinţei extraordinare de indată din data de 24.06.2022 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Motivul includerii pe ordinea de zi 

1. Proiect de hotărăre referitor la: aprobare organigramă 
şi stat de funcţii ale Serviciului public de gestionare a 
câinilor fără stăpân Slatina cu Incadrarea in bugetul de 
salarii alocat pentru anul 2022 — initiator primarul 
municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare 
comisiei de specialitate nr. 1, nr.3 şi nr.4 din cadrul 
consiliului local al municipiului Slatina 

Faptul că la nivelul Serviciului 
Public de Gestionare a Câinilor fără 
Stăpân există deficit de personal iar 
pentru buna desfăşurare a 
activităţilor specifice 1n condiţii 
optime a serviciului, este nevoie de 
suplimentarea personalului. 

2. Proiect de hotărăre referitor la: aprobare modificare 
organigramă, stat de funcţii şi numărul de personal, ale 
Clubului Sportiv Municipal Slatina, cu incadrarea 1n 
bugetul de salarii alocat anual - a fost transmis spre 
avizare comisiei de specialitate nr. 1 şi nr.3 din cadrul 
consiliului local al municipiului Slatina 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţilor specifice 1n condiţii 
optime a serviciului, este nevoie de 
Infiintarea unui post de expert 
sportiv. 

Primar -
Constantin 

ţ 


