
Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 
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e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.m 

Nr. .2022 

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

Primarul Municipiului Slatina 
DISPUNE: 

Art.1. Se convoacă membrii Consiliului Local al municipiului Slatina 1n şedinţa extraordinară 
de indată din data de 15.11.2022 orele 163°, cu participarea fizică, care se va desfăşura la 
Casa Căsătorfilor de pe Dealul Grădişte, având ordinea de zi menţionată 1n 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 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 m nic Slatina, 
Mihai I t ITA 



Primaria 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. #‘9 / 4 - 2022 

Proiectul ordinii de zi a şedinţei extraordinare de lindată din data de 15.11.2022 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Motivul includerii pe ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre referitor la: modificarea 
anexei nr. 1 din HCL nr. 373/29.09.2022 
privind Actualizarea indicatorilor tehnico-
economici pentru investiţia - Reabilitare 
Liceul Tehnologic P.S. Aurelian, municipiul 
Slatina, judeţul Olt cod SMIS 126621. 

Conform documentelor depuse şi aprobate 
anterior, analiza şi aprobarea modificărilor 

bugetului proiectului „Reabilitare Liceul 
Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul 
Slatina, judeţul Olt", cod SMIS 126621, 
necesită minim 45 de zile pentru emiterea 
avizului de principiu al OI ADR SV şi 

minim 60 de zile pentru emiterea actului 
adiţional la contractul de finanţare pentru 
modificarea valorilor proiectului conform 
valorii rezultate 'in urma execuţiei lucrărilor 

şi actualizării survenite ca urmare a aplicării 

prevederilor OG 15/2021. Nefficadrarea 1n 
termenul de 60 de zile duce la declararea 
unor cheltuieli din proiect ca flind 
neeligibile. 

2. 

3. 

Proiect de hotărâre referitor la: modificarea 
art. 2 şi art. 3 din HCL nr. 294/30.07.2019 
privind aprobarea proiectului "Reabilitare 
Liceul Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul 
Slatina, judeţul Olt", cod SMIS 126621 şi a 
cheltuielilor legate de proiect. 

Proiect de hotărâre referitor la: aprobare 
rectificare Buget local de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2022. 

Conform documentelor depuse şi aprobate 
anterior, analiza şi aprobarea modificărilor 

bugetului proiectului „Reabilitare Liceul 
Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul 
Slatina, judeţul Olt", cod SMIS 126621, 
necesită minim 45 de zile pentru emiterea 
avizului de principiu al OI ADR SV şi 

minim 60 de zile pentru emiterea actului 
adiţional la contractul de finanţare pentru 
modificarea valorilor proiectului conform 
valorii rezultate 1n urma execuţiei 

lucrărilor şi actualiză'rii survenite ca 
urmare a aplicării prevederilor OG 
15/2021. NeIncadrarea in termenul de 60 
de zile duce la declararea unor cheltuieli 
din proiect ca fiind neeligibile. 
Adresa A.J.F.P. Olt nr.134278/03.11.2022 
prin care sunt repartizate U.A.T.M. Slatina 
sume defalcate din taxa pe valoare 
adaugată pentru bugetele locale in baza 
H.G. nr.1306/2022 provind alocarea unei 



sume din Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia guvernului, prevazut in bugetul 
de stat pe anul 2022, pentru unele unitati 
administrativ teritoriale; 

4. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
suplimentării creditelor bugetare pe anul 
2022, pentru Direcţia Administrare 
Patrimoniu". 

Analiza executiei bugetare, din care rezulta 
faptul ca fondurile alocate prin buget nu sunt 
suficiente pentru acoperirea cheltuielilor 
aferente serviciilor de salubritate municipiu, 
fapt pentru care este necesara suplimentarea 
creditelor bugetare pentru Directia 
Administrare Patrimoniu, cu suma totala de 
1.400.000 lei. 

5. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
rectificării BUGETULUI INSTITUTIILOR 
PUBLICE S I ACTIVITATILOR 
FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL 
DIN VENITURI PROPRII pentru anul 2022 

Notele de fundamentare Intocmite de 
Clubul Sportiv Municipal Slatina, GPP nr.8 
si Scoala Postliceala Sanitara prin care 
solicită rectificarea bugetelor urmare 
incasarii de venituri mai mari decat 
prognozele initiale, respectiv, cresterea 
numarului de copii prescolari coroborat cu 
majorarea costurilor pentru asigurarea 
hranei; 

6. Proiect de hotărâre referitor la: modificarea 
anexei din HCL nr. 322/30.08.2019 pentru 
investiţia — Modernizare străzi pe care circulă 

transportul public - strada Văilor şi str. 
Vintilă Vodă (Modernizare străzi pe care 
circulă transportul public si dezvoltarea 
infrastructurii pietonale in Municipiul Slatina 
cod SMIS 127366). 

Conform documentelor depuse şi aprobate 
anterior, analiza şi aprobarea modificărilor 

bugetului proiectului „ Modernizare străzi 
pe care circulă transportul public si 
dezvoltarea infrastructurii pietonale in 
Municipiul Slatina cod SMIS 127366) , 
necesită minim 45 de zile pentru emiterea 
avizului de principiu al OI ADR SV şi 

minim 60 de zile pentru emiterea actului 
adiţional la contractul de finanţare pentru 
modificarea valorilor proiectului conform 
valorii rezultate In urma execuţiei lucrărilor 

şi actualizării survenite ca urmare a aplicării 

prevederilor OG 15/2021. Neincadrarea 'in 
termenul de 60 de zile duce la declararea 
unor cheltuieli din proiect ca fiind 
neeligibile. 

7. Proiect de hotărâre referitor la: suplimentare 
credite bugetare pe anul 2022 — buget de 
venituri si cheltuieli finanţat integral sau 
parţial din venituri proprii la Clubul Sportiv 
Municipal Slatina. 

incasarea suplimentară a veniturilor 
(conform extras cont din data de 
10.11.2022) faţă de prevederile bugetare 
aprobate la Inceputul anului; 


