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Nr. 748/21.04.2021

DISPOZrjTIE

Referitoare la: Convocare Consiliu Local

In temeiul prevederilor art. 133 alin.(l), art. 134 - 136, art. 155 alin. (1), lit. b) coroborat
! Jcu alin.(3) lit.b, art. 196 alin. (1) lit. b) §i art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Primarul Municipiului Slatina
D SPUNE:

Art. 1. Se convoaca membrii Consilitllui Local al municipiului Slatina in §edin|a ordinara din 
data de 27.04.2021 orele 1630, cu participarea fizica, care se va desfa§ura la Casa Casatoriilor de 
pe Dealul Gradate, avand ordinea de zi mentionata in proiectul ordinii de zi, anexa la prezenta 
dispozitie. |

Art. 2. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi sunt transmise membrilor Consiliului 
Local al municipiului Slatina pe adresa de e-mail, conform prevederilor art. 134. alin.(2), fund 
invitati, totodata, sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari supuse 
aprobarii. j

Art. 3. Prezenta dispozijie se comunica la:
- Institutia Prefectului - judetul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Compartimentului APL, Acte Administrative, Arhiva.

Contrasemneaza, 
Secretar general al municipiu 

Mihai Ion tbVTl
Slatina,



Pnmaria municipiului Sladna
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/43^377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: ofllce.^primariaslatina.ro site: vvww.primariaslatina.ro

8.

Anexa la Dispozifia Primarului nr.748/21.04.2021

Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 27.04.2021

Proiect de hotarare referitor la: transformarea postului vacant aferent funcfiei publice 
locale de execute, consilier juridic, Jclksa I, grad profesional superior, in funcjie publica 
locala de execufie de referent, clasa a Ill-a, grad profesional debutant, din cadrul 
Compartimentului Stare Civila, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenfa a 
Persoanelor, aprobare organigramaj numar de personal, stat de functii, pondere functii 
publice ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor aflat in 
subordinea Consiliului Local al municipiului Slatina pentru anul 2021- initiator primarul 
municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.l, nr.3 si nr.4 
din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina.
Proiect de hotarare referitor la: modificare Regulament de Organizare si Functionare al 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor aflat in subordinea 
Consiliului Local al municipiului Slatina - initiator primarul municipiului Slatina, a fost 
transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.l, nr.3 §i nr.4 din cadrul Consiliului Local 
al municipiului Slatina. J
Proiect de hotarare referitor la: revocarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 10/27.11.2020 si nr. 12/27.11.2020 - initiator primarul municipiului Slatina, a 
fost transmis spre avizare comisiei 'de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al 
municipiului Slatina.

izarea Fondului de intrefinere, inlocuire §i dezvoltare 
de Apa Olt S.A. - initiator primarul municipiului

§i nr.3 din cadrul

5.

Proiect de hotarare referitor la: uti 
de catre operatorul S.C. Compania
Slatina, a fost transmis spre avizare J comisiei de specialitate nr. 1 
Consiliului Local al municipiului Slatina.
Proiect de hotarare referitor la: prelungirea contractelor de inchiriere pentru chiria§ii 
din cadrul ansamblului de blocuri - sitilat in municipiul Slatina, str. Orhideelor, nr. 33, bl. 
11; nr. 35, bl. 12; nr. 37, bl. 13; nr. 26j bl. 14; nr. 28, bl. 15; nr. 30, bl. 16 §i actualizarea 
chiriilor - initiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de 
specialitate nr.3 si nr.5 din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina.

6. Proiect de hotarare referitor la: revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 48/28.02.2020 - initiator (primarul municipiului Slatina, a fost transmis spre 
avizare comisiei de specialitate nr.3 din' cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina.

7. Proiect de hotarare referitor la: schimbarea destinatiei unor spafii din cadrul constructiei 
- liceu, aferenta imobilului situat in municipiul Slatina, strada Strehareji nr. 150, jud. Olt - 
Colegiul National Agricol ’’Carol I”, kin spa{ii de invajamant, in spafii destinate organizarii
§i functionarii unor centre anti COVID 
transmis spre avizare comisiei de 
municipiului Slatina.
Intrebari si interpclari.

- 19 - initiator primarul municipiului Slatina, a fost 
specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al

Constahti MOT


