
Primăria 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 

Nr. 330/09.02.2022 

DISPOZWE 

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.l. Se convoacă membrii Consiliului Local al municipiului Slatina 1n şedinţa 
extraordinară de indată din data de 09.02.2022 orele 12.00, cu participarea fizică, care se va 
desPăşura la Casa Căsătoriilor de pe Dealul Grădişte, avănd 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), flind 
invitaţi, totodată, să forrnuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărări supuse 
aprobării. 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Compartimentului APL, Acte Administrative, Arhivă. 

7/.11Amar 
Const : tm Steh 

Contrasemnează, 
Secretar general al municipi ui Slatina, 

Mihai Ion I A 



Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogalniceanu 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. 330/09.02.2022 

Proiectul ordinii de zi a şedinţei extraordinare de Indată din data de 09.02.2022 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Motivul includerii pe ordinea de zi 

1. Proiect de hotărăre referitor la: modificarea Hotărării 
Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
371/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de 
finanţare şi a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii nou „Reabilitare strada 
Artileriei " depusă 1n cadrul Programului Naţional de 
Investiţii „Anghel Saligny" 

Avănd 1n vedere adresa Ministerului 
Dezvoltării Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei Inregistrată la 
Primăria Municipiului Slatina cu 
nr.7672/31.01.2022 este necesar ca 
instituţia noastră să corecteze, 1n 
platforma electronică, cererea de 
finanţare, devizul general, drept 
urmare este necesar să aprobăm 1n 
cadrul şedinţei de Consiliu Local al 
Municipiului Slatina modificarea 
Hotărări Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 
371/03.11.2021. 

2. Proiect de hotărăre referitor la: modificarea Hotărării 
Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
372/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de 
finanţare şi a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii nou „Reabilitare strada 
Constructorului " depusă 1n cadrul Programului 
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny" 

Având 1n vedere adresa Ministerului 
Dezvoltării Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei inregistrată la 
Primăria Municipiului Slatina cu 
nr.7672/31.01.2022 este necesar ca 
instituţia noastră să corecteze, 1n 
platforma electronică, cererea de 
finanţare, devizul general, drept 
urmare este necesar să aprobăm 1n 
cadrul şedinţei de Consiliu Local al 
Municipiului Slatina modificarea 
Hotă'rări Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 
372/03.11.2021. 

3. Proiect de hotărăre referitor la: modificarea Hotărării 
Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
373/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de 
finanţare şi a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii nou „Reabilitare strada 

Avănd 1n vedere adresa Ministerului 
Dezvoltării Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei Inregistrată la 
Primăria Municipiului Slatina cu 
nr.7672/31.01.2022 este necesar ca 



Depozitelor " depusă 1n cadrul Programului Naţional de 
Investiţii „Anghel Saligny" 

instituţia noastră să corecteze, 1n 
platforma electronică, cererea de 
finanţare, devizul general, drept 
urmare este necesar să aprobăm 1n 
cadrul şedinţei de Consiliu Local al 
Municipiului Slatina modificarea 
Hotărâri Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 
373/03.11.2021. 

4. Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
375/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de 
finanţare şi a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii nou „ Reabilitare strada Recea " 
depusă In cadrul Programului Naţional de Investiţii 
„Anghel Saligny" 

Având 1n vedere adresa Ministerului 
Dezvoltării Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei Inregistrată la 
Primăria Municipiului Slatina cu 
nr.7672/31.01.2022 este necesar ca 
instituţia noastră să corecteze, in 
platforma electronică, cererea de 
finanţare, devizul general, drept 
urmare este necesar să aprobăm 1n 
cadrul şedinţei de Consiliu Local al 
Municipiului Slatina modificarea 
Hotărâri Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 
375/03.11.2021. 

5. Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
376/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de 
finanţare şi a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii nou „Reabilitare strada Tudor 
Vladimirescu" depusă 1n cadrul Programului Naţional 
de Investiţii „Anghel Saligny" 

Având 1n vedere adresa Ministerului 
Dezvoltării Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei Inregistrată la 
Primăria Municipiului Slatina cu 
nr.7672/31.01.2022 este necesar ca 
instituţia noastră să corecteze, 1n 
platforma electronică, cererea de 
finanţare, devizul general, drept 
urmare este necesar să aprobăm 1n 
cadrul şedinţei de Consiliu Local al 
Municipiului Slatina modificarea 
Hotărâri Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 
376/03.11.2021. 

6. Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
378/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de 
finanţare şi a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii nou „Reabilitare strada 
Ecaterina Teodoroiu " depusă 1n cadrul Programului 
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny" 

Având 1n vedere adresa Ministerului 
Dezvoltării Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei Inregistrată la 
Primăria Municipiului Slatina cu 
nr.7672/31.01.2022 este necesar ca 
instituţia noastră să corecteze, 1n 
platforma electronică, cererea de 
finanţare, devizul general, drept 
urmare este necesar să aprobăm 1n 
cadrul şedinţei de Consiliu Local al 
Municipiului Slatina modificarea 
Hotărâri Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 
378/03.11.2021. 

7. Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
Având In vedere adresa Ministerului 
Dezvoltării Lucrărilor Publice şi 



379/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de 
finanţare şi a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii nou „Reabilitarea strazilor 
Ionaşcu şi 13 Decembrie" depuse 1n cadrul 
Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny" 

Administraţiei Inregistrată la 
Primăria Municipiului Slatina cu 
nr.7672/31.01.2022 este necesar ca 
instituţia noastră să corecteze, 1n 
platforma electronică, cererea de 
finanţare, devizul general, drept 
urmare este necesar să aprobăm 1n 
cadrul şedinţei de Consiliu Local al 
Municipiului Slatina modificarea 
Hotărâri Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 
379/03.11.2021. 

8. Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărkii 
Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
380/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de 
finanţare şi a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii nou „Reabilitare strada 
Silozului " depusă 1n cadrul Programului Naţional de 
Investiţii „Anghel Saligny" 

Având in vedere adresa Ministerului 
DezvoltArii Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei Inregistrată la 
Primăria Municipiului Slatina cu 
nr.7672/31.01.2022 este necesar ca 
instituţia noastră să corecteze, 1n 
platforma electronică, cererea de 
finanţare, devizul general, drept 
urmare este necesar să aprobăm 1n 
cadrul şedinţei de Consiliu Local al 
Municipiului Slatina modificarea 
Hotărâri Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 
380/03.11.2021. 

9. Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea unor 
apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 
13, situat 1n municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 37, 
jud. Olt, către titularii contractelor de Inchiriere care au 
depus cereri de cumpărare 

Faptul că titularii contractelor de 
inchiriere privind locuinţele ANL din 
blocul bl. 13 din strada Orhideelor, 
au formulat cereri de cumpărare a 
locuinţelor, 1n luna noiembrie anul 
2021, iar potrivit dispoziţlilor art. 10 
alin 1.1., cererea de cumpărare 
trebuie soluţionată 1n termen de 90 
zile, sub sancţiunea datorării către 
ANL a unor penalitgi de Intârziere, 
calculate pentru flecare lună 1n 
cuantum de 0,01%. 

10. Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea unor 
apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 
V5, sc. A, situat 1n municipiul Slatina, b-dul A. I. Cuza 
nr. 19, către titularii contractelor de Inchiriere care au 
depus cereri de cumpărare 

Faptul că titularii contractelor de 
inchiriere privind locuinţele ANL din 
blocul bl.V5 din strada Orhideelor, 
au formulat cereri de cumpărare a 
locuinţelor, 1n luna noiembrie anul 
2021, iar potrivit dispoziţiilor art. 10 
alin 1.1., cererea de cumpărare 
trebuie soluţionată 1n termen de 90 
zile, sub sancţiunea datorării către 

ANL a unor penalitgi de Intarziere, 
calculate pentru fiecare lună 1n 
cuantum de 0,01%. 

11. Proiect de hotărâre referitor la: trecerea din domeniul 
public al municipiului Slatina, 1n domeniul privat, a 
imobilului - teren 1n suprafaţă de 48000 mp, situat 1n 



municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169, 
jud. Olt. 

12. Proiect de hotărâre referitor la: modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Slatina nr. 306/28.09.2021 

Solicitarea Instituţiei Prefectului — 
Jud. Olt de reanalizare a H.C.L. nr. 
306/28.09.2021 1n prima şedinţă de 
consiliu 

13. Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea către 
domnul Mangiru Marin, a terenului 1n suprafaţă de 234 
mp (din masurători cadastrale 241 mp), ce apaiţine 
domeniului privat al municipiului Slatina, situat 1n 
municipiul Slatina strada Orhideelor nr.5, jud. Olt 

Existenţa unei solicitări formulată 
din luna martie 2021 de proprietarul 
construcţiei edificată pe terenul 1n 
suprafaţă de 241 mp, situat 1n strada 
Orhideelor nr. 5, atribuit 1n folosinţă 
gratuită 1n baza Legii nr. 15/2003, de 
urgentare a cumpărării a terenului, 
procedura de evaluare flind 
finalizatăin luna noiembrie 2021 

14. Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea fără licitaţie 
publică, a terenurilor aferente garajelor din cadrul 
amplasamentului de garaje situat 1n municipiul Slatina, 
strada Ecaterina Teodoroiu, 1n spatele blocului 8, prin 
exercitarea dreptului de preemţiune de către proprietarii 
de garaje edificate pe aceste terenuri 

Existenţa de solicitări ale 
proprietarilor de garaje formulate 1n 
anul 2020, pentru cumpărarea 
terenurilor aferente acestora, 
procedurile privind Inscrierea 1n 
cartea funciară şi evaluarea fiind 
finalizate 1n luna ianuarie 2022 

15. Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea făr'ă licitaţie 
publică a terenului 1n suprafaţă de 128 mp, situat 1n 
municipiul Slatina, strada Primăverii nr.6A ,ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Slatina, prin 
exercitarea dreptului de preemţiune de către S.0 
APIARIA COM S.R.L. 

Solicitarea S.C. Apiaria Com S.R.L. 
care deţine 1n proprietate imobilul 
Centrul de Sănătate Slatina, situat 1n 
strada Primăverii nr.6A, pentru 
cumpărarea terenului pe care a 
edificată extinderea imobilului 
deţinut 1n proprietate, 1n vederea 
urgentării reglementării regimului 
juridic cu drept de proprietate, 
pentru Intreaga suprafaţă de teren 
aferent imobilului - construcţie + 
extindere, deţinut 1n proprietate 

16. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea spre 
exploatare a bunurilor ce aparţin U.A.T. - Slatina către 
operatorul intern de transport S.C. LOCTRANS S.A. 1n 
vederea Indeplinirii serviciului de transport public local 
de călători prin curse regulate in municipiului Slatina. 

Necesitatea urgentării dării 1n 
administrarea a autobuzelor şi 
staţiilor de Incărcare către S.C. 
LOCTRANS S.A. Slatina, In vederea 
punerii 1n ffincţiune. 

17. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Buget local 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2022; aprobare program 
obiective de investitii pentru anul 2022; aprobare 
program de dotari pe anul 2022; aprobare repartizare 
excedent in vederea finantarii cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare aferenta bugetului local pe anul 2022; 
aprobare program obiective de investitii la unitatile de 
invatamant pentru anul 2022; aprobare fise ale 
obiectivelor de investitii. 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice 
locale, conform carora, proiectele de 
buget se aproba de autoritatile 
deliberative in termen de maxim 45 
de zile de la data publicarii legii 
bugetului de stat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I. 

18. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Buget 
credite interne pe anul 2022; aprobare program 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice 
locale, conform carora, proiectele de 



obiective de investitii pentru anul 2022, finantate din 
credit intern. 

buget se aproba de autoritatile 
deliberative in termen de maxim 45 
de zile de la data publicarii legii 
bugetului de stat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I 

19. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI 
ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU 
PARTIAL DIN VENITURI PROPRII pentru anul 
2022; aprobarea programului obiectivelor de investitii 
pentru anul 2022,finantate din venituri proprii 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice 
locale, conform carora, proiectele de 
buget se aproba de autoritatile 
deliberative in termen de maxim 45 
de zile de la data publicarii legii 
bugetului de stat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I 

20. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare credite 
bugetare repartizate pe articole şi alineate pe anul 2022 
pentru Direcţia Administrare Patrimoniu; aprobare program 
obiective de investitii pe anul 2022; aprobare program de 
dotari pe anul 2022; aprobare numar de personal, fond salarii 
de baza pe anul 2022 şi aprobare fise obiective de investitii 
pe anul 2022" 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice 
locale, conform carora, proiectele de 
buget se aproba de autoritatile 
deliberative in termen de maxim 45 
de zile de la data publicarii legii 
bugetului de stat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I 

21. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din 
venituri proprii pe anul 2022 pentru Directia 
Administrare Patrimoniu; aprobarea programului 
obiectivelor de investitii pe anul 2022; aprobarea 
programului de dotari; aprobarea fisei obiectivului de 
investitii si aprobarea utilizarii excedentului rezultat la 
finele anului 2021. 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice 
locale, conform carora, proiectele de 
buget se aproba de autoritatile 
deliberative in termen de maxim 45 
de zile de la data publicarii legii 
bugetului de stat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I 

22. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare credite 
bugetare repartizate pe articole si alineate precum şi 
aprobare program de investiţii, program de dotări, 
număr de personal permanent şi temporar şi aprobare 
flşe ale obiectivelor de investiţii pe anul 2022 la Direcţia 
de Asistenţă Socială Slatina, capitolele: 65.02 — 
„invăţământ", 66.02 — „Sănătate" si 68.02 — „Asistenţă 
socială. 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice 
locale, conform carora, proiectele de 
buget se aproba de autoritatile 
deliberative in termen de maxim 45 
de zile de la data publicarii legii 
bugetului de stat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I 

23. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare credite 
bugetare pentru anul 2022 repartizate Serviciului 
public de gestionare a dinilor fără stăpân Slatina cu 
finanţare din bugetul local pentru anul 2022. 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice 
locale, conform carora, proiectele de 
buget se aproba de autoritatile 
deliberative in termen de maxim 45 
de zile de la data publicarii legii 
bugetului de stat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I 

24. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea bugetului 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii pentru Serviciul public de gestionare a câinilor 
fără stăpân Slatina 1n anul 2022 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice 
locale, conform carora, proiectele de 
buget se aproba de autoritatile 
deliberative in termen de maxim 45 
de zile de la data publicarii legii 
bugetului de stat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I 



25. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare credite 
bugetare, repartizate pe articole şi alineate, pe anul 2022 
pentru Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului 
Public; aprobare program obiective de investiţii publice 
pe anul 2022; aprobare program de dotari pe anul 2022; 
aprobare numar de personal permanent si temporar pe 
anul 2022 si aprobare fise obiective de investitii pe anul 
2022" 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice 
locale, conform carora, proiectele de 
buget se aproba de autoritatile 
deliberative in termen de maxim 45 
de zile de la data publicarii legii 
bugetului de stat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I 

26. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din 
venituri proprii pe anul 2022 si utilizarea excedentului 
anului 2021 rezultat din executia bugetului de venituri si 
cheltuieli finantate integral sau partial din venituri 
proprii la Administrarea Strazilor si Iluminatului Public, 
aprobare program obiective de investitii publice pe anul 
2022, aprobarea fiselor obiectivelor de investitii cu 
finantare din venituri proprii pe anul 2022. 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice 
locale, conform carora, proiectele de 
buget se aproba de autoritatile 
deliberative in termen de maxim 45 
de zile de la data publicarii legii 
bugetului de stat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I 

27. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare credite 
bugetare repartizate pe articole şi alineate pentru anul 
2022 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă 
a Persoanelor, capitolul 54.02-" Alte servicii publice 
generale" ; aprobare numar de personal permanent şi 
temporar, precum şi fondul salariilor de bază pentru 
anul 2022; aprobare program obiective de investiţii pe 
anul 2022; aprobare fişe ale obiectivelor de investiţii. 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice 
locale, conform carora, proiectele de 
buget se aproba de autoritatile 
deliberative in termen de maxim 45 
de zile de la data publicarii legii 
bugetului de stat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I 

28. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare credite 
bugetare repartizate pe articole si alineate pe anul 2022 
pentru Clubul Sportiv Municipal Slatina, aprobare 
program obiective de investitii pe anul 2022, aprobare 
fise obiective de investitii pe anul 2022, cu finantare din 
buget local. 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice 
locale, conform carora, proiectele de 
buget se aproba de autoritatile 
deliberative in termen de maxim 45 
de zile de la data publicarii legii 
bugetului de stat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I 

29. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare buget de 
venituri şi cheltuieli finantat integral sau partial din 
venituri proprii pe anul 2022, aprobare program 
obiective de investitii la Clubul Sportiv Municipal 
Slatina şi aprobarea utilizarii excedentului cumulat la 
finele anului 2021 . 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice 
locale, conform carora, proiectele de 
buget se aproba de autoritatile 
deliberative in termen de maxim 45 
de zile de la data publicarii legii 
bugetului de stat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I 

30. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare credite 
bugetare pentru anul 2022 Serviciului Public Direcţia 

Poliţia Locală, repartizate pe articole şi alineate; 
aprobare program obiective de investiţii publice pe anul 
2022; aprobare program de dotări pe anul 2022; 
aprobare număr de personal, permanent şi temporar şi 

fondul salariilor de bază pe anul 2022; aprobare fişe 

obiective de investiţii pe anul 2022. 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice 
locale, conform carora, proiectele de 
buget se aproba de autoritatile 
deliberative in termen de maxim 45 
de zile de la data publicarii legii 
bugetului de stat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I 

31. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea plăţii 

cotizatiei anuale de membru a Municipiului Slatina pe 
anul 2022 către Asociaţia Municipiilor din Romania. 

Adresa Asociaţiei Municipiilor din 
Romania prin care solicită cuantumul 
cotizatiei Municipiului Slatina 
aferenta anului 2022; 



32. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea plăţii 

cotizatiei Municipiului Slatina pe anul 2022 pentru 
sustinerea activitatii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „OLT - ECO" str. Manastirii, nr.1A, 
Slatina, jud. Olt. 

Adresa Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „OLT - ECO" prin 
care solicită cuantumul cotizatiei 
Municipiului Slatina aferentă anului 
2022. 

33. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea plăţii 
cotizatiei Municipiului Slatina pe anul 2022 pentru 
sustinerea activitatii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de 
Alimentare cu Apa si de Canalizare „OLTUL" str. 
Crisan, nr.33, Slatina, jud. Olt. 

Adresa Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitati 
Publice pentru Serviciul de Alimentare 
cu Apa si de Canalizare „OLTUL" prin 
care solicită cuantumul cotizatiei 
Municipiului Slatina aferenta anului 
2022; 

34. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Plan 
urbanistic zonal referitor la „Construire centru de dializa 
si Imprejmuire teren", municipiul Slatina, str. Grigore 
Alexandrescu, nr. 23, Jud. Olt. 

intrucât documentaţia a fost depusă 

1n data de 18.10.2021 iar Primăria 

municipiului Slatina nu a avut 
funcţia de arhitect şef ocupată, 

termenul de supunere spre dezbatere 
1n sedinţa de consiliu local este de 30 
zile de la depunere conform Legii 
nr.350/2001 privind amenaj area 
teritoriului. 

35. Proiect de hotărâre referitor la: revocarea Hotărârii 

Consiliului Local nr.26/31.01.2022 
Faptul că mijloacele fixe — două 

autobuze ecologice cod SMIS 
127367, au fost achiziţionate 1n baza 
contractului de achiziţie publică nr. 
20622/09.03.2021 privind achiziţia 

echipamentelor şi dot&ilor pentru 
investiţia: innoirea parcului de 
vehicule privind achizitia de 
autobuze ecologice, cod SMIS 
127367, Incheiat Intre UAT — 
Municipiul Slatina 1n calitate de 
achizitor şi S.C. Anadolu Automobil 
Rom S.R.L., 1n calitate de furnizor; 

Pri 
Constantin Ste 


