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Nr. / /6:05.2022 

DISPOZWE 

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: 

Se convoacă membrii Consiliului Local al municipiului Slatina in şedinţa extraordinară 

de 1ndată din data de 15.09.2022 orele 1100, cu participarea fizică, care se va desfăşura la 
Casa Căsătorfilor de pe Dealul Grădişte, având ordinea de zi menţionată ln proiectul ordinii de 
zi, anexă la prezenta dispoziţie. 

Art.2. Materialele Inscrise 1n 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 hotărki supuse 
aprobării. 

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

c•-• 

Pri iar 
Constantin Ste ian 

Contrasemnza, 
Secretar general al m nicipiului Slatina, 

Mihai 1o IDITA 
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Anexă la Dispoziţia Primarului nr.4»43 //5: 09, 2022 

Proiectul ordinii de zi a sedinţei extraordinare de indată din data de 15.09.2022 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Motivul includerii pe ordinea de zi 

1. Proiect de hotărăre referitor la: aprobarea modificării 
Anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
69/28.02.2022, referitoare la „aprobare Programe si 
proiecte culturale, educative si manifestări sportive pe 
anul 2022, cu modificările ulterioare. 

Necesitatea demarării procedurilor 
de achiziţie a serviciilor necesare 
desfăsurării Târgului de Crăciun. 

2. Proiect de hotărăre referitor la: aprobarea modificării 

Programului obiectivelor de investiţii finanţate din 
creditul intem. 

intocmirea documentaţiei şi 
trimiterea la Ministerul Finanţelor 

pentru obţinerea avizului. 
3. Proiect de hotărăre referitor la: aprobarea modificării 

programului obiectivelor de investiţii 1n sensul 
actualizării creditului de angajament aferent 
obiectivelor de investiţii la unităţile de Invăţământ 

pentru anul 2022;aprobare fise ale obiectivelor de 
investiţii. 

Solicitările unităţilor de 1nvăţământ 
din subordinea U.A.T.M.Slatina care 
au solicitat actualizarea creditelor de 
angajament pentru obiectivele de 
Investiţii pentru care au fost 
finalizate si predate studiile de 
fezabilitate. 

PrimOţ-, 
Constantin Stelidn 


