
Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

e-mail: office@prim ariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. / 03 O.  .2023 

DISPOZIŢTE 

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 03.02.2023 orele 1300, cu participarea fizică, care se va desfăşura la 
Casa Căsătorfilor de pe Dealul Grădişte, având ordinea de zi menţionată 1n proiectul ordinii de 
zi, anexă la prezenta dispoziţie. 
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), fiind invitaţi, 
totodată, să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse 
aprobă'rii. 
Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- CompartimenMui APL, Acte Administrative, Arhivă. 

Contrasemnea0, 
Secretar general al munidpiului Slatina, 

Mihai Io IITA 



himaria 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 

Anexă la Dispoziţia Primarului nr. g'Y / 3 0.2. 2023 

Proiectul ordinii de zi a şedinţei extraordinare de Indată din data de 03.02.2023 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Motivul includerii pe ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare 
Buget local de venituri şi cheltuieli pe anul 
2023; aprobare program obiective de investiţii 
pentru anul 2023; aprobare program de dotări 
pe anul 2023; aprobare repartizare excedent in 
vederea finanţării cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare aferenta bugetului local pe anul . .. 
2023; aprobare program obiective de investiţn 
la unităţile de invaţământ pentru anul 2023; 
aprobare fişe ale obiectivelor de investitii. 

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

2. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
BUGETULUI INSTITUTHLOR 
PUBLICE SI ACTIVITATILOR 
FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL 
DIN VENITURI PROPRII pentru anul 
2023; aprobarea programului obiectivelor de 
investitii pentru anul 2023, finantate din 
venituri proprii. 

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

3. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare 
credite bugetare repartizate pe articole şi 

alineate pentru anul 2023 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 2023; 
aprobare program obiective de investiţii pe 
anul 2023; aprobare fişe ale obiectivelor de 
investiţii. 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, 
conform cărora, 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. 

4. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobare 
credite bugetare pentru anul 2023 Serviciului 
Public Direcţia Poliţia Locală, repartizate pe 
articole şi alineate; aprobare program 
obiective de investiţii publice pe anul 2023; 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, 
conform cărora, proiectele de buget se 
aproba de autoritatile deliberative in 
termen de maxim 45 de zile de la data 



aprobare program de dotări pe anul 2023; 
aprobare număr de personal, permanent şi 
temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 
2023; aprobare fişe obiective de investiţii pe 
anul 2023 . 

publicării legii bugetului de stat in 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

5. 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 
fişe ale obiectivelor de investiţii pe anul 2023 
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 finanţele publice locale, 
conform cărora, proiectele de buget se 
aproba de autorităţile deliberative in 
termen de maxim 45 de zile de la data 
publicării legii bugetului de stat in 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

6. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare 
credite bugetare repartizate pe articole si 
alineate pe anul 2023 pentru Clubul Sportiv 
Municipal Slatina, aprobare program 
obiective de investitii pe anul 2023, aprobare 
fise obiective de investitii pe anul 2023, cu 
finantare din buget local. 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, 
conform cărora, proiectele de buget se 
aproba de autorităţile deliberative in 
termen de maxim 45 de zile de la data 
publicării legii bugetului de stat in 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

7. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare 
buget de venituri şi cheltuieli finantat integral 
sau partial din venituri proprii pe anul 2023, 
aprobare program obiective de investitii la 
Clubul Sportiv Municipal Slatina şi aprobarea 
utilizarii excedentului cumulat la finele anului 
2022. 

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

8. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobare 
credite bugetare repartizate pe articole şi 

alineate pe anul 2023 pentru Direcţia 

Administrare Patrimoniu; aprobare program 
obiective de investitii pe anul 2023; aprobare 
program de dotari pe anul 2023; aprobare 
numar de personal, fond salarii de baza pe 
anul 2023 şi aprobare fise obiective de 
investitii pe anul 2023 . 

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

9. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare 
credite bugetare pentru anul 2023 repartizate 
Serviciului public de gestionare a câinilor fără 

stăpan Slatina cu finanţare din bugetul local 
pentru anul 2023 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, 
conform cărora, 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. 

10. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
bugetului activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pentru Serviciul 
public de gestionare a cffinilor fără stăpan 

Slatina in anul 2023 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, 
conform cărora, 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. 

11. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobare 
credite bugetare, repartizate pe articole şi 

alineate, pe anul 2023 pentru Direcţia 

Administrarea Străzilor si Iluminatului 
Public; aprobare program obiective de 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, 
conform cărora, proiectele de buget se 
aproba de autoritatile deliberative in 
termen de maxim 45 de zile de la data 



investiţii publice pe anul 2023; aprobare 
program de dotări pe anul 2023; aprobare 
număr de personal permanent si temporar si 
fondul salariilor de baza pe anul 2023, 
aprobare fise obiective de investiţii pe anul 
2023" 

publicării legii bugetului de stat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

12. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli finantat 
integral sau partial din venituri proprii pe anul 
2023 si utilizarea excedentului anului 2022 
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 2023, 
aprobarea fiselor obiectivelor de investitii cu 
finantare din venituri proprii pe anul 2023. 

Respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, 
conform că'rora, 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. 

13. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
plăţii cotizatiei anuale de membru a 
Municipiului Slatina pe anul 2023 către 
Asociaţia Municipiilor din Romania 
Bucuresti, str. Matei Basarab, nr.63, sector 3. 

Adresa Asociaţiei Municipiilor din 
Romania prin care solicită cuantumul 
cotizaţiei Municipiului Slatina aferenta 
anului 2023. 

14. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
plăţii cotizaţiei Municipiului Slatina pe anul 
2023 pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „OLT - ECO" str. 
Mânăstirii, nr.1A, Slatina, jud. Olt. 

Adresa Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „OLT - ECO" prin care 
solicită cuantumul cotizaţiei Municipiului 
Slatina aferentă anului 2023. 

15. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea 
plăţii cotizatiei Municipiului Slatina pe anul 
2023 pentru sustinerea activitatii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati 
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu 
Apă si de Canalizare „OLTUL" str. 
Drăgănesti, rff.25, Slatina, jud. Olt. 

Adresa Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitati prin care 
solicită cuantumul cotizaţiei Municipiului 
Slatina aferentă anului 2023. 

Emil MOŢ 


