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Nr. 3 / o3 .2023 

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 în şedinţa extraordinară 

de indată din data de 16.03.2023 orele 163°, cu participarea fizică, care se va desfăşura la 
Casa Căsătorfilor de pe Dealul Grădişte, având ordinea de zi menţionată In proiectul ordinli 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. 

Constantin 

Contrasemnează, 

Secretar general al municipiului Slatina, 
Mihai Ion DIT 
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Anexă la Dispoziţia Primarului nr.26/ / . 2023 

Proiectul ordinii de zi a şedinţei extraordinare de indată din data de 16.03.2023 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Motivul includerii pe ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre referitor la: 
Aprobarea proiectului „Dotarea cu 
mobilier, materiale didactice şi 
echipamente digitale a unităţilor de 
invătământ preuniversitar şi a unităţilor 
conexe din Municipiul Slatina" şi a 
cheltuielilor aferente proiectului 

Municipiul Slatina va depune pentru 
finantare proiectul „Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice şi echipamente digitale 
a unităţilor de invăţământ preuniversitar şi 
a unităţilor conexe din Municipiul Slatina" 
pentru a accesa fonduri europene 
nerambursabile alocate prin PNRR, 1n cadrul 
apelului de proiecte cu titlul „Dotarea cu 
mobilier, materiale didactice şi echipamente 
digitale a unităţilor de Invătărnânt 
preuniversitar şi a unităţilor conexe", 
finantat din Componenta C15: Educatie. 
Apelul de proiecte este unul competitiv, cu 
termen limită de depunere. Apel este deschis 
pentru depunere de proiecte 19.12.2022 (ora 
9.00) — 19.03.2023 (ora 23.59). 

2. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
subventionării de la bugetul local, 'in baza 
Legii nr.34/1998, a asociatfilor şi fundatfilor 
române cu personalitate juridică, care 
Infiintează şi administrează unit'ăti de 
asistentă socială, pentru anul 2023. 

Acordarea cu celeritate a sumelor necesare 
persoanelor cu handicap, beneficiari ai 
organizatiei pentru copii şi adulti cu nevoi 
speciale „TREBUIE!"- filiala Olt. 

Con 


