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Nr. 1827/19.11.2021

DISPOZIJIE

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 convoacS membrii Consiliului Local al municipiului Slatina In §edin{a ordinara din 
data de 25.11.2021 orele 16 30, 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 
dispozifie.
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), fiind invitafi, 
totodata, sa formuleze §i s3 depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari supuse aprobarii. 
Art. 3. Prezenta dispozijie se comunica la:
- Institufia Prefectului - judepil Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Compartimentului APL, Acte Administrative, Arhiva.

Contrasemnea^S,
Secretar general al munipipiului Slatina, 

Mihai IoiUDITA

mailto:office@primariaslatina.ro
http://www.primariaslatina.ro


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

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

AnexS la Dispozifia Primarului nr. 1827/19.11.2021

ProiectuI ordinii de zi a §edin{ei ordinare din data de 25.11.2021

Ordinea de zi:
1. Proiect de hotSrare referitor la: aprobare acordare sprijin financiar Parohiei ’’Sfantul 

Gheorghe - Iona§cu”, municipiul Slatina, judetul Olt - initiator primarul municipiului 
Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.l §i comisiei de specialitate 
nr.7 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina.

2. Proiect de hotSrare referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Angelescu 
Georgeta ?i Oncete Dana Mihaela in calitate de succesori ai lui Angelescu Anghel cStre 
Lixandru Florin, asupra terenului in suprafaJS de 18 mp, situat in municipiul Slatina, str. 
Unirii nr. 4A, aferent garajului nr. 5 - initiator pentru primarul municipiului Slatina — Gigi 
Ernes ViLCELEANU, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.3 din cadrul 
consiliului local al municipiului Slatina.

3. Proiect de hotSrare referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Amza Vergil 
cStre CSlin Ileana, asupra terenului in suprafatS de 19,75 mp, situat in municipiul Slatina, 
str. VSilor, langS blocul 11AB, amplasament nr. 2, aferent garajului nr. 6 - initiator 
pentru primarul municipiului Slatina - Gigi Ernes VILCELEANU, a fost transmis spre 
avizare comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina.

4. Proiect de hotSrare referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Pifur Florina- 
Doina intreprindere individuals cStre Ilie Alin Mihai §i DrSgulescu Constantin Cosmin, 
asupra terenului Tn suprafatS de 21,00 mp, situat in municipiul Slatina, str. Pite§ti, aferent 
garajului nr. 4 - initiator pentru primarul municipiului Slatina - Gigi Ernes 
ViLCELEANU, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.3 din cadrul 
consiliului local al municipiului Slatina.

5. Proiect de hotSrare referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Tudor 
Cristian cStre Tifa Octavian Nicolae, asupra terenului Tn suprafafS de 19,64 mp, situat in 
municipiul Slatina, str. Cirea?ov, langS blocul 21D, amplasament nr. 1, aferent garajului 
nr. 7 - initiator pentru primarul municipiului Slatina - Gigi Ernes VILCELEANU, a fost 
transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local al 
municipiului Slatina.

6. Proiect de hotSrare referitor la: acordul Tn vederea dezlipirii a douS imobile - terenuri 
situate Tn municipiul Slatina, strada Milcov nr. 12, Tn incinta Parcului Industrial Slatina, ce 
apartin domeniului privat al municipiului Slatina, §i a alipirii a douS suprafete de teren din 
cele dezlipite - initiator pentru primarul municipiului Slatina-Gigi Ernes ViLCELEANU, 
a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local al 
municipiului Slatina.

7. Proiect de hotSrare referitor la: darea acordului pentru edificarea unei constructii de 
cStre §erban George Marius §i §erban Nicoleta, pe terenul situat Tn municipiul Slatina, 
strada Profesor Marin S. Andreian nr. 26, la distanta fats de limita de vecinState de pe 
latura de sud - vest, cu derogare de la prevederile documentatiilor de urbanism - initiator 
pentru primarul municipiului Slatina - Gigi Ernes ViLCELEANU, a fost transmis spre 
avizare comisiei de specialitate nr.2 §i nr.3 din cadrul consiliului local al municipiului 
Slatina.
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8. Proiect de hotSrare referitor la: aprobarea Planului Anual de Markenting al operatorului 
de transport S.C. LOCTRANS S.A., m scopul cre§terii utilizSrii Serviciului de transport 
public local de persoane cu autobuze Tn municipiul Slatina §i de a imbunStaji gradul de 
satisfacjie a cSiatorilor - initiator pentru primarul municipiului Slatina - Gigi Ernes 
ViLCELEANU, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.l §i nr.3 din cadrul 
consiliului local al municipiului Slatina.

9. Desemnare pre§edinte de §edinf£.
10. intrebari §i interpelari.
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