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Nr.250/25.01.2022 

DISPOLIŢIE 

Referitoare la: Convocare Consiliu Local 

in temeiul prevederilor art. 133 alin.(1), art. 134 - 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 ordinară din 
data de 31.01.2022 orele 16 30, cu participarea fizică, care se va destăşura la Casa Căsătoriilor de 
pe Dealul Grădişte, având ordinea de zi menţionată In proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta 
dispoziţie. 

Art. 2. Materialeleinscrise 1n proiectul ordinii de zi sunt transmise membrilor Consiliului Local al 
municipiului Slatina pe adresa de e-mail, conform prevederilor art.134. alin.(2), ffind 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. 

r, Contrasemnează, 

Constantin han Emi11 Ţ Secretar general al m Icipiului Slatina, 
Mihai n IDITA 
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Anexă la Dispoziţia Primarului nr. 250/25.01.2022 

Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 31.01.2022 

Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare „Regulament de organizare şi functionare al 

parcărilor subterane/supraterane/modulare din municipiul Slatina - initiator primarul 
municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.2 şi comisiei 
de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina. 

2. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea cuantumului si a numărului de burse acordate 
elevilor din Invătământul preuniversitar de stat din municipiul Slatina, în anul scolar 2021-
2022 - initiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de 
specialitate nr.1 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina. 

3. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
pentru unitatea administrativ-teritorială a municipiului Slatina pentru anul 2022 - initiator 
primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.3 din 
cadrul consiliului local al municipiului Slatina. 

4. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea executiei bugetare trimestriale aferentă 

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.1 din 
cadrul consiliului local al municipiului Slatina 

5. Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea, fără licitaţie publică, a unor imobile -terenuri 
situate in municipiul Slatina, strada Grădişte, ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Slatina, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către cetăţenii care au edificat 
construcţii cu destinaţia de locuinţe pe acestea - iniţiator pentru primarul municipiului 
Slatina — viceprimar Gigi Ernes VILCELEANU, a fost transmis spre avizare comisiei de 
specialitate nr.1 şi comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local al municipiului 
Slatina. 

6. Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea fără licitaţie publică a unor imobile — terenuri, 
situate In municipiul Slatina, strada Nicolae Bălcescu, ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Slatina, prin exercitarea dreptului de preemtiune de către cetătenii care au 
edificat constructii cu destinatia de locuinte pe acestea - initiator pentru primarul 
municipiului Slatina — viceprimar Gigi Ernes VILCELEANU, a fost transmis spre avizare 
comisiei de specialitate nr.1 şi comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local al 
municipiului Slatina. 

7. Proiect de hotărâre referitor la: modificarea HCL nr. 436/28.12.2015 şi HCL nr. 
49/25.02.2021 prin majorarea cuantumului unor tarife utilizate in protocoalele de 
colaborare In gestionarea câinilor fără stăpân, Incheiate cu UAT- uri din judetul Olt - 
initiator pentru primarul municipiului Slatina — viceprimar Gigi Ernes VILCELEANU, a 
fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.1 şi comisiei de specialitate nr.3 din 
cadrul consiliului local al municipiului Slatina. 

8. intrebări şi interpelări. 

Secretar gener al unicipiulii şYatina, 

Mi1aJ o fljA 


