
Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office@primariastatinaxo site: N"vw.primariaslatinaso 

Nr.1089/05.07.2022 

DISPOZIŢIE 

Referitoare la: Convocare Consiliu Local 

in 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 'in şedinţa extraordinară 

de indată din data de 05.07.2022 orele 1600, cu participarea fizică, care se va desfăşura la 
Casa Căsătoriilor de pe Dealul Grădişte, având ordinea de zi menţionată 'in 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), fiind 
totodată, să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse 
aprobării. 
Art.3. Prezenta dispozitie se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Compartimentului APL, Acte Administrative, Arhivă. 

Primar, 
Constantin Stelian Em 

Contrasemnează,, 

Secretar general al munici fului Slatina, 
Mihai Ion I P TA 



Prirnaria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office@primariaslatina.ro site: WWW.primariaslatina.ro 

Anexă la Dispoziţia Primarului nr.1089/05.07.2022 

Proiectul ordinii de zi a şedinţei extraordinare delndată din data de 05.07.2022 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Motivul includerii pe ordinea de zi 

1. Proiect de hotărăre referitor la: aprobare rectificare 
Buget local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022; 
aprobare rectificare program obiective de investitii 
pentru anul 2022; aprobare rectificare program de dotari 
pe anul 2022; aprobare rectificare program obiective 
de investitii la unitatile de invatamant pentru anul 2022; 
aprobare fise ale obiectivelor de investitii. - iniţiator 
primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre 
avizare comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local al municipiului Slatina. 

Suplimentarea fondurilor alocate 
iniţial, In sensul ajustării valorii 
contractelor, urmare a emiterii OUG 
nr. 47 şi nr.64/2022. 
Urgentarea semnării unor contracte 
de finanţare cu CEZ 1n vederea 
extindelor reţelelor de energie 1n 
municipiul Slatina. 
Au fost solicitate fonduri la 
decontare din contractul de finanţare 

pentru sprij inirea eficienţei 
energetice incheiat Intre UAT şi 
MDRAP. 

2. Proiect de hotărăre referitor la:„aprobarea rectificarii 
bugetului pe anul 2022, aprobarea rectificarii 
programului obiectivelor de investitii pe anul 2022 şi 
aprobarea fiselor obiectivelor de investitii pentru 
Direcţia Administrare Patrimoniu" - iniţiator primarul 
municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare 
comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local 
al municipiului Slatina. 

Suplimentarea fondurilor alocate 
iniţial, 1n sensul ajustării valorii 
contractelor, urmare a emiterii OUG 
nr. 47 şi nr.64/2022. 
Urgentarea semnării unor contracte 
de finanţare cu CEZ 1n vederea 
extindelor reţelelor de energie 'in 
municipiul Slatina. 
Au fost solicitate fonduri la 
decontare din contractul de finanţare 

pentru sprij inirea eficienţei 
energetice 1ncheiat Intre UAT şi 
MDRAP. 

3. Proiect de hotărăre referitor la: aprobare rectificare 
credite bugetare repartizate pe articole si alineate 
precum şi aprobare program de investiţii, program de 
dotări, aprobare fişă obiectiv nou de investiţii, pe anul 
2022 la Direcţia de Asistenţă Socială Slatina, capitolele: 
65.02 — "invăţământ" şi 68.02 — "Asistenţă socială" - 
iniţiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis 
spre avizare comisiei de specialitate nr.1 şi nr.4 din 
cadrul consiliului local al municipiului Slatina. 

Necesitatea introducerii unui obiectiv 
nou (centrală termică), ca urmare a 
intervenirii nefucţionalităţii acesteia. 

4. Proiect de hotărăre referitor la: majorare credite 
bugetare si aprobare program investitii cu finantare din 

Suplimentarea fondurilor alocate 
iniţial, 1n sensul ajustării valorii 



buget local pe anul 2022 alocate Clubului Sportiv 
Municipal Slatina - iniţiator primarul municipiului 
Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de 
specialitate nr.1 din cadrul consiliului local al 
municipiului Slatina. 

contractelor, urmare a emiterii OUG 
nr. 47 şi nr.64/2022. 
Urgentarea semnării unor contracte 
de finanţare cu CEZ 1n vederea 
extindelor reţelelor de energie in 
municipiul Slatina. 
Au fost solicitate fonduri la 
decontare din contractul de finanţare 

pentru sprij inirea eficienţei 
energetice Incheiat 1ntre UAT şi 
MDRAP. 

5. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare rectificare 
credite bugetare pe anul 2022 pentru Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, capitolul 
54.02 — "Alte servicii publice generale"- iniţiator 
primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre 
avizare comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local al municipiului Slatina. 

Suplimentarea fondurilor alocate 
iniţial, 1n sensul ajustării valorii 
contractelor, urmare a emiterii OUG 
nr. 47 şi nr.64/2022. 
Urgentarea semnării unor contracte 
de finanţare cu CEZ in vederea 
extindelor reţelelor de energie 1n 
municipiul Slatina. 
Au fost solicitate fonduri la 
decontare din contractul de finanţare 
pentru sprij inirea eficienţei 

energetice 'incheiat 1ntre UAT şi 
MDRAP. 

6. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare rectificare 
credite bugetare repartizate pe anul 2022, aprobare 
modificare program obiective de investiţii, aprobare fise 
obiective de investiţii pe anul 2022 la Direcţia 

Administrare Străzilor si Iluminatului Public - iniţiator 
primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre 
avizare comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local al municipiului Slatina. 

Suplimentarea fondurilor alocate 
iniţial, 1n sensul ajustării valorii 
contractelor, urmare a emiterii OUG 
nr. 47 şi nr.64/2022. 
Urgentarea semnării unor contracte 
de finanţare cu CEZ 1n vederea 
extindelor reţelelor de energie 'in 
municipiul Slatina. 
Au fost solicitate fonduri la 
decontare din contractul de finanţare 

pentru sprij inirea eficienţei 

energetice incheiat 'intre UAT şi 

MDRAP. 
7. Proiect de hotărâre referitor la: rectificarea creditelor 

bugetare aprobate Serviciului Public Direcţia Poliţia 

Locală pentru anul 2022; aprobare rectificare program 
obiective de investiţii pe anul 2022; aprobare rectificare 
program de dotări pe anul 2022; aprobare fişe obiective 
de investiţii pe anul 2022" - iniţiator primarul 
municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare 
comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local 
al municipiului Slatina. 

fl

Suplimentarea fondurilor alocate 
iniţial, in sensul ajustării valorii 
contractelor, urmare a emiterii OUG 
nr. 47 şi nr.64/2022. 
Urgentarea semnării unor contracte 
de finanţare cu CEZ 1n vederea 
extindelor reţelelor de energie 1n 
municipiul Slatina. 
Au fost solicitate fonduri la 
decontare din contractul de finanţare 

pentru sprij inirea eficienţei 

energetice Incheiat Intre UAT şi 

MDRAP. 

Prim 
Constantin Steli 


