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Nr. 1571/22.09.2021

DISPOZTJTE

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 28.09.2021 orele 1630, cu participarea fizica, care se va desfa$ura la Casa Casatoriilor de 
pe Dealul Gradi§te, avand ordinea de zi menponata in proiectul ordinii de zi, anexa la prezenta 
dispozitie.
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 invitati, 
totodata, sa formuleze §i sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari supuse aprobarii. 
Art. 3. Prezenta dispozitie se comunica la:
- Institutia Prefectului - judeful Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Compartimentului APL, Acte Administrative, Arhiva.
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Anexa la Dispozitia Primarului nr.1571/ 22.09.2021

Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 28.09.2021
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Ordinea de zi:
1. Protect de hotarare referitor la: „aprobarea suportarii din bugetul local, trecerii pe 

cheltuieli si achitarea sumei de 2.130,06 lei reprezentand cheltuieli de judecata in suma 
de 144,00 lei §i despagubiri civile in suma de 1.986,06 lei suma ce va fi actualizata cu rata 
inflatiei la data platii catre Serban Danut” - initiator primarul municipiului Slatina, a fost 
transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.l §i comisiei de specialitate nr.3 din 
cadrul consiliului local al municipiului Slatina.

2. Proiect de hotarare referitor la: acordul in vederea dezlipirii imobilului - teren in 
suprafata totala de 13283 mp, situat in municipiul Slatina, in partea de vest a strazii 
Oltului, ce apartine domeniului privat al municipiului Slatina, in doua imobile - initiator 
primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.3 din 
cadrul consiliului local al municipiului Slatina.

3. Proiect de hotarare referitor la: acordul in vederea dezlipirii imobilului - teren in 
suprafata totala de 1582 mp, situat in municipiul Slatina, strada Banului, jud. Olt, ce 
apartine domeniului privat al municipiului Slatina, in trei imobile - initiator primarul 
municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.3 din cadrul 
consiliului local al municipiului Slatina.

4. Proiect de hotarare referitor la: darea acordului pentru edificarea unei constructii pe 
terenul situat in municipiul Slatina, strada Theodor Burca nr. 30, la distantele fata de 
limitele de vecinatate de pe laturile de nord, sud §i est, cu derogare de la prevederile 
documentatiilor de urbanism - initiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre 
avizare comisiei de specialitate nr.2 §i comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului 
local al municipiului Slatina.

5. Proiect de hotarare referitor la: darea acordului pentru edificarea unei constructii pe 
terenul situat In municipiul Slatina, strada Theodor Burca nr. 28, la distanja fata de limita 
de vecinatate de pe latura de est §i sud, cu derogare de la prevederile documentaliilor de 
urbanism - initiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de 
specialitate nr.2 §i comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local al municipiului 
Slatina.

6. Proiect de hotarare referitor la: numirea pentru anul §colar 2021 - 2022 a 
reprezentanjilor Consiliului local al Municipiului Slatina ca membri in Consiliul de 
Administrate si in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitapi ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat din municipiul Slatina - initiator primarul municipiului 
Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.3 si comisiei de specialitate 
nr.5 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina.

7. Intrebari §i interpelari.
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