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Nr.952/25.05.2022 

DISPOZĂŢIE 

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 25.05.2022 orele 14°°, cu participarea fizică, care se va 
desfăşura la Casa Căsătoriilor de pe Dealul Grădişte, având ordinea de zi menţionată 1n 
proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta dispoziţie. 

Art.2. Materialele 1nscrise 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 
aprobării. 

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

, 4:7
Contrasemnea , 

Constantm: Secretar general al n,jiifcipiu1ui Slatina, 
11 Mihai Iăi IDITA 
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Anexă la Dispoziţia Primarului nr. 952/25.05.2022 

Proiectul ordinii de zi a şedinţei extraordinare de Indată din data de 25.05.2022 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Motivul includerii pe ordinea de zi 

1 Proiect de hot'ărăre referitor la: utilizarea Fondului de 
intreţinere, Inlocuire şi dezvoltare de către operatorul 
S.C. Compania de Apă Olt S.A 

Efectuare lucrări urgente de interes 
public 

2 Proiect de hotărăre referitor la: „aprobarea 
participarii U.A.T Municipiul Slatina la Programul de 
stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024, in 
vederea obtinerii finantarii prin Programul privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in 
transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport 
rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Rabla 
Plus) in vederea achizitionarii unui autoturism nou" - 
iniţiator primarul municipiului Slatina, a fost transmis 
spre avizare comisiei de specialitate nr.1 şi nr. 3 din 
cadrul consiliului local al municipiului Slatina. 

Obtinerea finantării prin Programul 
(Rabla Plus) in vederea achizitionarii 
unui autoturism 

3 Proiect de hotărăre referitor la: modificare si 
completare H.C.L. nr. 127 din 28.04.2022 referitoare la 
inchirierea prin licitaţie publică a obiectivului spaţiu 

destinat comerţului — alimentaţie publică din incinta 
Clubului Nautic si de Agrement „Plaja Olt"- iniţiator 

pentru Primar, viceprimar Gigi Ernes VILCELEANU, a 
fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.3 
din cadrul consiliului local al municipiului Slatina. 

Necesitatea desemnării unor 
consilieri locali care să facă parte din 
comisia privind Inchirierea prin 
licitaţie publică a obiectivului spaţiu 
destinat comerţului-alimentaţie 

publică din incinta Clubului Nautic şi 
de Agrement „Plaja Olt" 

4 Proiect de hotărăre referitor la: modificarea HCL 
Slatina nr. 77/2022 referitoare la aprobarea 
Regulamentului privind instituirea şi administrarea taxei 
speciale de salubrizare In municipiul Slatina, precum şi 

la adoptarea pentru anul 2022 a taxei speciale de 
salubrizare in municipiul Slatina - iniţiator pentru 
Primar, viceprimar Gigi Ernes ViLCELEANU, a fost 
transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.1 din 
cadrul consiliului local al municipiuluijş1~,,, 

intrucât Inregistrarea declaraţiilor 

privind taxa de salubrizare nu a fost 
efectuată la un nivel optim, fiind 
solicitate clarificări 1n ceea ce 
priveşte aplicarea prevederilor HCL 
nr.77/2022, 1n vederea respectării 

interesului public 

Consta MOŢ 


