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Nr. /G05 /04. 10. 2021

DISPOZITIE

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) si art.197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Primarul Municipiului Slatina 
DISPUNE:

Art.l. Se convoaca membrii Consiliului Local al municipiului Slatina in §edin{a 
extraordinary de indata din data de 04.10.2021 orele 16.00, cu participarea fizica, care se va 
desfa§ura la Casa Casatoriilor de pe Dealul Gradi§te, avand ordinea de zi mentionata 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:
- Institujia Prefectului - judepil Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Compartimentului APL, Acte Administrative, Arhiva.

Consta
Contrasemneaza^/

Secretar general al munid}jiului Slatina, 
Mihai IonimTA



Consiliul local al municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 
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Anexa la Dispozitia Primarului nr. /GoS / o4,/0, 2021

Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare de fndata din data de 04.10.2021

Ordinea de zi:

Nr. crt. Ordinea de zi Motivul introducerii pe ordinea de zi
1. Proiect de hotarare referitor la: modificarea art. 2 

§i 3 din HCL nr. 310/12.08.2019 privind 
aprobarea proiectului cu titlul „Realizare 
infrastructure pentru biciclete”, cod SMIS 
127372 §i a cheltuielilor legate de proiect - - 
initiator primarul municipiului Slatina, a fost 
transmis spre avizare comisiei de specialitate 
nr.l si comisiei de specialitate nr.3 din cadrul 
consiliului local al municipiului Slatina.

respectarea prevederilor Ordonantei 
Guvemului nr. 15/2021 privind 
reglementarea unor masuri fiscal- 
bugetare, anexa la Ordinul nr. 1336 / 
21.09.2021- semnare acte adijionale

2. Proiect de hotarare referitor la: modificarea art. 2 
si 3 din HCL nr. 294/30.07.2019 privind 
aprobarea proiectului "Reabilitare Liceul 
Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul Slatina, 
judetul Olt", cod SMIS 126621 si a cheltuielilor 
legate de proiect - initiator primarul municipiului 
Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de 
specialitate nr.l si comisiei de specialitate nr.3 
din cadrul consiliului local al municipiului 
Slatina.

respectarea prevederilor Ordonantei 
Guvemului nr. 15/2021 privind
reglementarea unor masuri flscal- 
bugetare, anexa la Ordinul nr. 1336 / 
21.09.2021- semnare acte adijionale

3. Proiect de hotarare referitor la: constatarea 
incetarii de drept a mandatului de consilier local 
al domnului Stancioiu Georgel Claudiu, ca 
urmare a demisiei si declararea ca vacant a 
locului de consilier local - inifiator primarul 
municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare 
comisiei de specialitate nr.3 din cadrul 
consiliului local al municipiului Slatina.

obligativitatea adoptarii unei hotarari de 
consiliu In prima §edinta desfa§urata dupa 
aparifia evenimentului - respectiv demisia 
domnului Stancioiu Georgel Claudiu, 
inregistrata la Consiliul Local sub 
nr.205/01.10.2021
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