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Nr. 464/25.03.2022 

DISPOZIŢTE 

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 31.03.2022 orele 16.30, cu participarea fizică, care se va desfăşura la Casa Căsătoriilor 
de pe Dealul Grădişte, având ordinea de zi menţionatăin 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 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. 

Contrasemnează 

ConstantiU Stgl Secretar general al muli ' • mlui Slatina, 
Mihai f 11 ITA 
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Anexă la Dispoziţia Primarului nr.464/25.03.2022 

Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 31.03.2022 

Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărăre referitor la: aprobare regulament privind stabilire proceduri şi 

criterii de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor de 
natură contractuală vacante 1n vederea numirii conducătorilor instituţiilor publice de 
interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local din municipiul Slatina - 
iniţiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate 
nr.1, nr.3 şi nr.4 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina. 

2. Proiect de hotărăre referitor la: aprobarea suportării din buget local, trecerii pe 
cheltuieli si achitării sumei de 5.000,00 lei reprezentând cheltuieli de judecata către pârâta 
Musuroi Florina Georgeta - iniţiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre 
avizare comisiei de specialitate nr.1 şi nr.3 din cadrul consiliului local al municipiului 
Slatina. 

3. Proiect de hotărăre referitor la: aprobarea finanţării din bugetul local al Municipiului 
Slatina a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie, corespunzătoare cotei de 
contribuţie prevăzute la art. 13 alin.(1) lit. a) din OUG nr.18/2009 cu modificările şi 
completările ulterioare - iniţiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre 
avizare comisiei de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.3 din cadrul consiliului local al 
municipiului Slatina. 

4. Proiect de hotărăre referitor la: participarea unităţii administrativ-teritoriale Municipiul 
Slatina la majorarea capitalului social al S.C. Compania de Apă Olt S.A. - iniţiator 
primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.1 şi 
nr.3 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina. 

5. Proiect de hotărăre referitor la: utilizarea Fondului de Intreţinere, Inlocuire şi dezvoltare 
de către operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.A. - iniţiator primarul municipiului 
Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.1 şi nr.3 din cadrul 
consiliului local al municipiului Slatina. 

6. Proiect de hotărăre referitor la: aprobare Studii de fezabilitate şi Indicatorii Tehnico — 
Economici pentru obiectivele: 

a. „Extindere reţea de iluminat pentru strada Constructorului"; 
b. „Extindere reţea de iluminat pentru strada G-ral Aldea"; 
c. „Extindere reţea de iluminat pentru strada Orhideelor"; 
d. „Extindere reţea de iluminat pentru Platoul Strehareti (Carol I, Dealul Viilor, 

Regele Ferdinand, Mircea Botez, Regina Maria, Mesteacănului) ; 
e. „Extindere reţea de iluminat pentru strada Tunari"; 

-„Extindere reţea de iluminat pentru strada Victor Biltz" - iniţiator primarul 
municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.3 
din cadrul consiliului local al municipiului Slatina. 
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7. Proiect de hotărăre referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 415/20.12.2021- initiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre 
avizare comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina. 

8. Proiect de hotărăre referitor la: darea acordului pentru edificarea unei constructii de 
către Preda Adrian şi Preda Diana Elena, pe terenul situat 1n municipiul Slatina, strada 
Profesor Biltz Victor nr. 8B, la distanta fată de limita de vecinătate de pe latura de vest, cu 
derogare de la prevederile documentatiilor de urbanism - initiator primarul municipiului 
Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.2 şi nr.3 din cadrul 
consiliului local al municipiului Slatina. 

9. Proiect de hotărăre referitor la: includerea 1n inventarul bunurilor ce apartin domeniului 
privat al municipiului Slatina, a unor imobile — terenuri, situate 1n municipiul Slatina: str. 
Piteşti, Aleea infrătirii, str. Arcului„ str. Cireşoaia, Aleea Tineretului, str. Ec. Teodoroiu, 
str. Trandafirilor, str. Toamnei - initiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis 
spre avizare comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local al municipiului 
Slatina. 

10. Proiect de hotărăre referitor la: Inchirierea către Partidul Social Democrat - 
Organizatia Judeteană Olt a spatiului 1n suprafată utilă de 132,34 mp situat 1n municipiul 
Slatina, b-dul A.I. Cuza, bl. V5, parter, cu destinatia de sediu - initiator primarul 
municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.3 şi nr.5 din 
cadrul consiliului local al municipiului Slatina. 

11. Proiect de hotărăre referitor la: modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 11/29.01.2021 referitoare la: constituire Comisie de analiză a 
solicitărilor de locuinte sociale - initiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis 
spre avizare comisiei de specialitate nr.3 şi nr.5 din cadrul consiliului local al municipiului 
Slatina. 

12. Proiect de hotărăre referitor la: modificare stat de functii al Directiei de Asistentă 

Socială Slatina - initiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare 
comisiei de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.4 din cadrul consiliului local al municipiului 
Slatina. 

13. Proiect de hot'ărăre referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Slatina nr. 29/29.01.2021 referitoare la desemnare consilleri locali care să facă parte din 
Comisia socială de analiză şi repartizare a locuintelor pentru tineri destinate Inchirierii şi a 
locuintelor destinate Inchirierii 1n mod exclusiv unor tineri specialişti din Invătământ şi 

sănătate - initiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de 
specialitate nr.3 şi nr.5 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina. 

14. intrebări şi interpelări. 


