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

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

Nr. /35J~ .2022 

DISPOZWE 

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 In şedinţa extraordinară 

de indată din data de 08.09.2022 orele 1300, cu participarea fizică, care se va desfăşura la 
Casa Căsătorfilor de pe Dealul Grădişte, având ordinea de zi menţionată In proiectul ordinii de 
zi, anexă la prezenta dispoziţie. 

Art.2. Materialele Inscrise în proiectul ordinii de zi sunt transmise membrilor Consiliului Local 
al Municipiului Slatina pe adresa de e-mail, conform prevederilor art.134. alin.(2), fiind 
invitaţi, totodată, să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse 
aprobării. 
Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Compartimentului APL, Acte Administrative, Arhivă. 

Consta 
Contrasemnează 

Secretar general al munic iiului Slatina, 
Mihai Ion I TA 



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

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office0),primarias1atina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Anexă la Dispoziţia Primarului nr. 2022 

Proiectul ordinii de zi a sedinţei extraordinare de indată din data de 08.09.2022 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Motivul includerii pe ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre referitor la: modificare art. 2 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina 
nr. 158/13.05.2022 referitoare la aprobarea proiectului 
„Elaborarea fn format GIS a documentelor de 
amenajare a teritoriului şi de planificare urbană in 
Municipiul Slatina, judeţul Olt" şi a cheltuielilor 
aferente proiectului 

Solicitarea de clarificări nr. 2123 
din 02.09.2022, inregistrată la 
Primăria Municipiului Slatina cu 
nr. 98283 din 05.09.2022, cu 
termen de răspuns 09.09.2022, 
prin care Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei 

a solicitat corelarea informaţiilor 

din cererea de finanţare cu cele din 
hotărârea de aprobare a proiectului 
şi a cheltuielilor aferente, 1n ceea ce 
priveşte aprobarea fondurilor 
pentru instalarea a 45 de staţii de 
reincărcare pentru vehicule 
electrice, care vor fi achiziţionate 

centralizat de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, staţii ce vor deservi 
comunitatea. 

2. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico -economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
municipiul Slatina" - Reabilitare termica, bloc 3IACM 
sc. B şi C, str. Mânăstirii. 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse 1n proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la 'inceperea timpului friguros, 
intruck condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

3. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
municipiul Slatina" - Reabilitare termica, bloc 3TCI, sc. 
A, str. C-tin Brâncoveanu. 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse 'in proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la Inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

4. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
municipiul Slatina" - Reabilitare termica, bloc 4, sc. A 
şi B, str. Arcului. 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse 1n proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la Inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 



lucrărilor de reabilitare termică. 

5. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
municipiul Slatina" - Reabilitare termica, bloc 4TCI, sc. 
A, str. Arcului. 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse in proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la Inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

6. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
municipiul Slatina" - Reabilitare termica, bloc 9, sc. A 
şi B, str. Libertăţii. 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse 1n proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la Inceperea timpului friguros, 
'intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

7. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
municipiul Slatina" - Reabilitare termica, bloc 9B, sc. 
A, str. Zmeurei. 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse 1n proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la Inceperea timpului friguros, 
intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

8. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
municipiul Slatina" - Reabilitare termica, bloc 12B sc. 
C, str. Arcului. 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse In proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la Inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

9. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
municipiul Slatina" - Reabilitare termica, bloc 14, sc. A, 
B şi C, str. Centura Basarabilor. 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse In proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la Inceperea timpului friguros, 
Intruck condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

10. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
municipiul Slatina" - Reabilitare termica, bloc 15, sc. A, 
B şi C, str. Centura Basarabilor. 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse In proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la 'inceperea timpului friguros, 
intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

11. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
municipiul Slatina" - Reabilitare termica, bloc FA13 sc. 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse In proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la Inceperea timpului friguros, 
intrucast condiţiile meteorologice de 



F, str. Libertăţii. la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

12. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
municipiul Slatina" - Reabilitare termica, bloc FA16, 
sc. C, str. Unirii. 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse In proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la Inceperea timpului friguros, 
intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

13. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
municipiul Slatina" - Reabilitare termica, bloc U sc. A, 
str. Nicolae Titulescu. 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse 1n proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la Inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

14. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 3AB, 
scara B, strada Crizantemei 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse In proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la Inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

15. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 6AB, 
scara A, strada Garofiţei 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse 1n proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la 'inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

16. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 1, scara 
A, strada Văilor 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse In proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la 'inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

17. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 26, scara 
A, B, strada Ecaterina Teodoroiu 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse In proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la Inceperea timpului friguros, 
intruck condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

18. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 24, scara 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse In proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la inceperea timpului friguros, 
intrucât condiţiile meteorologice de 



A, B, strada Ecaterina Teodoroiu la acest moment permit execuţia 
lucrărilor de reabilitare termică. 

19. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 5, scara 
A, strada Văilor 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse 1n proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 
la 'inceperea timpului friguros, 
intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

20. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 22, scara 
B, C, D, strada Ecaterina Teodoroiu 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse 1n proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 
lucrărilor de reabilitare termică. 

21. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 30, scara 
B, C, strada Ecaterina Teodoroiu 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse 1n proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la Inceperea timpului friguros, 
intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

22. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 12, scara 
A, B, D, E, strada Văilor 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse 1n proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la inceperea timpului friguros, 
intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 
lucrărilor de reabilitare termică. 

23. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 3, scara 
A, B, strada Văilor 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse 1n proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la Inceperea timpului friguros, 
Intrucat condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

luerărilor de reabilitare termică. 

24. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 7, scara 
A, B, strada Văilor 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse 'in proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 
la Inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 
lucrărilor de reabilitare termică. 

25. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 4, scara 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse 1n proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 
la Inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 



A, strada Elena Doamna la acest moment permit execuţia 
lucrărilor de reabilitare termică. 

26. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 6, scara 
A, strada Elena Doamna 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse in proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 
la inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 
lucrărilor de reabilitare termică. 

27. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 8, scara 
B, strada Elena Doamna 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse In proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la Inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 
lucrărilor de reabilitare termică. 

28. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 9, scara 
B, C, strada Piaţa Gării 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse In proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 
la Inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 
lucrărilor de reabilitare termică. 

29. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 10, scara 
A, B, C, D, strada Piaţa Gării 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse in proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 
la Inceperea timpului friguros, 
'intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

30. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 21, scara 
C, strada Cuza Vodă 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse In proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 
la 'inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

31. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc FB24, 
scara B, C, D, strada Aleea Tineretului 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse In proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 
la Inceperea timpului friguros, 
intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 
lucrărilor de reabilitare termică. 

32. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 23, scara 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse In proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 
la Inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 



A, strada Văilor (Cuza Vodă) la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

33. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Luerărilor de Intervenţie 
(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 13, scara 
A, B, strada Cuza Vodă 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse 'in proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 
la inceperea timpului friguros, 
'intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 
lucrărilor de reabilitare termică. 

34. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
„Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
(DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei la blocurile de locuit din 
Municipiul Slatina„ - Reabilitare termică, bloc 34, scara 
A, B, C, strada Văilor 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse 1n proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 
la Inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 

35. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare cheltuire sume 
şi Regulament cadru de organizare pentru desfăşurarea 

evenimentului sportiv „Campionat tenis de c'âmp", In 
perioada 7 — 9 octombrie 2022. 

Este necesar să se aprobe indicatorii 
la blocurile cuprinse in proiectele 
supuse spre aprobare pentru a putea 
demara procedurile de execuţie până 

la Inceperea timpului friguros, 
Intrucât condiţiile meteorologice de 
la acest moment permit execuţia 

lucrărilor de reabilitare termică. 


