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Nr. 1945/14.12.2021

DISPOZrjTE

Referitoare la: Convocare Consiliu Local

fn 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 §edinta ordinara din 
data de 20.12.2021 orele 16 30, cu participarea fizica, care se va desfa§ura la Casa Casatoriilor de 
pe Dealul Gradi§te, avand ordinea de zi men{ionata in proiectul ordinii de zi, anexa la prezenta 
dispozitfe.
Art. 2. Materialele tnscrise 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, 
totodatk, sa formuleze ?i sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari supuse aprobarii. 
Art. 3. Prezenta dispozitfe se comunica la:
- Institujia Prefectului -judepil Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Compartimentului APL, Acte Administrative, Arhiva.
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AnexS la Dispozifia Primarului nr.1945/14.12.2021

ProiectuI ordinii de zi a §edin{ei ordinare din data de 20.12.2021

Ordinea de zi;
1. Proiect de hotSrare referitor la: stabilirea valorilor impozabile, impozitelor §i taxelor locale, 

alte taxe asimilate acestora, precum §i amenzile aplicabile pentru anul 2022 - initiator primarul 
municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.l din cadrul 
consiliului local al municipiului Slatina.

2. Proiect de hot5rare referitor la: modificarea art.l al HotSrarii Consiliului Local 
nr. 116/08.05.2012 privind aprobarea nivelului tarifului maximal de distant practicat In 
activitatea de transport persoane in regim de taxi In municipiul Slatina, prin indexarea cu 
indicele preturilor de consum - 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.

3. Proiect de hot&rare referitor la: ajustarea tarifelor de cSl&torie pentru transportul urban de 
caiatori tn municipiul Slatina - 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.

4. Proiect de hotsirare referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Mu§5tescu 
Mihaela Tania §i Mu$Stescu Cristian Florin Emilian cStre Nicolae Costinel RSzvan §i Nicolae 
Cosmina, asupra terenului in suprafat& de 19,63 mp, situat in municipiul Slatina, zona Valcea, 
amplasament 4, pozitia 4, langk blocul 2AB §i blocul 1AB - initiator primarul municipiului 
Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local al 
municipiului Slatina.

5. Proiect de hots!rare referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la PrunS Gheorghita 
c5tre Odagiu Marius Florin, asupra terenului Tn suprafat& de 16,73 mp, situat Tn municipiul 
Slatina, str. Unirii Tn spatele blocului FA17, garaj nr. 2 - initiator primarul municipiului 
Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local al 
municipiului Slatina.

6. Proiect de hotSrare referitor la: aprobare executie bugetara preliminata aferenta bugetelor 
aprobate la nivelul U.A.T. Municipiul Slatina pentru anul 2021 - initiator primarul 
municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.l din cadrul 
consiliului local al municipiului Slatina.

7. Proiect de hotirare referitor la: aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de 
prioritate Tn solutionarea cererilor de locuinte §i Tn repartizarea locuintelor destinate Tnchirierii, 
Tn mod exclusiv speciali§tilor din s&nState, Tn municipiul Slatina - initiator primarul 
municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.3 ?i comisiei de 
specialitate nr.5 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina.
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8. Proiect de hotSrare referitor la: aprobare graflc de execute la contractul nr. 
11302/25.08.2010 privind concesionarea serviciului public de salubrizare avand ca obiect 
activitatile de dezinsectie, dezinfecfie, deratizare §i tratamente fitosanitare din municipiul 
Slatina pentru anul 2022 - 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.

9. Proiect de hotSrare referitor la: aprobare modificare poz. 1, 2 §i 3 din Plan de Investitii la 
contractul nr. 11302/25.08.2010 privind concesionarea serviciului public de salubrizare avand 
ca obiect activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare §i tratamente fitosanitare, din 
municipiul Slatina, aprobat prin HCL nr. 63/2013 - initiator primarul municipiului Slatina, a 
fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.l §i nr.3 din cadrul consiliului local al 
municipiului Slatina.

10. Proiect de hotSrare referitor la: aprobare Plan de actiuni §i lucrSri de interes local ce se vor 
desfS§ura Tn anul 2022 cu beneficiarii de ajutor social- initiator primarul municipiului Slatina, a 
fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.4 din cadrul consiliului local al 
municipiului Slatina.

11. Proiect de hotSrare referitor la: aprobarea suportSrii din buget local, trecerii pe cheltuieli si 
achitSrii sumei de 500,00 lei reprezentand cheltuieli de judecatS cStre contestatorul Obrocea 
Marcel. - initiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de 
specialitate nr. 1 §i nr.3 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina.

12. Proiect de hotSrare referitor la: includerea Tn inventarul bunurilor ce apartin domeniului 
privat al municipiului Slatina, a unor imobile - terenuri,^ situate in municipiul Slatina: str. 
Tunari, str. Cuza VodS, str. Artileriei, str. N. Iorga, Aleea InfrStirii, str. Elena Doamna, Aleea 
Violetei, str. DrSgSne§ti, str. PrimSverii, str. Centura Basarabilor, str. Mihai Eminescu, str. 
Cri§an. - initiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de 
specialitate nr.3 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina.

13. intrebSri §i interpelSri.


