
Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office@primariaslatinaso site: www.primariaslatina.ro 

Nr. 1247/05.08.2022 

DISPOZME 

Referitoare la: Convocare Consiliu Local 

in temeiul prevederilor art. 133 alin.(2) lit. a), 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.l. Se convoacă membrii Consiliului Local al municipiului Slatina 1n şedinţa 
extraordinară din data de 09.08.2022 orele 16.30, 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 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 s'ă depun'ă amendamente asupra proiectelor de hotărări supuse 
aprobării. 

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

Consta ti ran 
o 

Contrasemneaz"a, 
OŢ Secretar general al m iî ipiu1ui Slatina, 

Mih — on IDITA 
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Anexă la Dispoziţia Primarului nr. 1247/05.08.2022 

Proiectul ordinii de zi a şedinţei extraordinare din data de 09.08.2022 

Ordinea de zi: 

Nr. 

Crt. 

Denumirea proiectului Motivul includerii pe ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea delegării 

gestiunii serviciului public de administrare a domeniului 
public şi privat având ca obiect Intreţinerea, dezvoltarea 
şi amenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de 
joacă şi a fântânilor arteziene din municipiul Slatina prin 
aplicarea procedurii simplificate - iniţiator primarul 
municipiului Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei 
de specialitate nr.1 şi nr.3 din cadrul consiliului local al 
municipiului Slatina. 

Faptul că, a Incetat contractul de 
concesiune nr.39581/2017 Incheiat 
intre Municipiul Slatina si S.0 
Dezvoltare Urbana Slatina S.R.L, 
având ca obiect intretinerea, 
dezvoltarea si amenajarea parcurilor, 
a spatiilor verzi, a locurilor de joacă si 
a fântânilor arteziene din municipiul 
Slatina. 

2. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare rectificare 
Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 la S.C. 
LOCTRANS S.A. - iniţiator primarul municipiului 
Slatina, a fost transmis spre avizare comisiei de 
specialitate nr.1 din cadrul consiliului local al 
municipiului Slatina. 

Respectarea concluziilor auditorului 
extern autorizat stabilit In raportul 
Incheiat in luna iulie a anului curent 

3. Proiect de hotărâre referitor la: modificare şi 

completare HCL nr.214/28.06.2022 referitoare la 
stabilire măsuri privind distribuirea tichetelor de masă 

către persoanele vaccinate Impotriva COVID-19 cu 
schemă completă de vaccinare care nu au beneficiat de 
aceste tichete până la data Inchiderii centrelor unde s-a 
efectuat vaccinarea organizate de Prim'ăria municipiului 

- cca 20% dintre persoanele 
solicitante de tichete sociale nu se 
regăsesc 1n baza de date pusă la 
dispoziţie de coordonatori centrelor 
de vaccinare. Persoanele 1n cauză 

deţin documente din care rezultă

a. f ptul că sunt vaccinate Impotriva 
COVID-19 cu schem'ă completă de 



Slatina - iniţiator primarul municipiului Slatina, a fost 
transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.3, nr.4 şi 

nr.5 din cadrul consiliului local al municipiului Slatina. 

vaccinare 1n centrul de vaccinare care 
a funcţionat la CN Agricol "Carol I"; 
- foarte multe persoane nu au păstrat 

adeverinţa de vaccinare eliberată 

după efectuarea vaccinării, astfel că 

nu pot face dovada efectuării schemei 
complete de vaccinare Intr-unul din 
centrele de vaccinare organizate de 
Primăria municipiului Slatina. 

4. Proiect de hotărâre referitor la: modificare pct. 5 şi 

pct.6 ale art.15 din Anexa nr.3 la HCL nr.66 /27.03.2018, 
cu modificările şi completările ulterioare 

Faptul că la data de 28.08.2022 va 
incepe Campionatul Naţional — Liga 
Florilor „MOL"- handbal, ediţia de 
campionat 2022-2023; 

- prezenta 1n Liga Naţională a echipei 
de handbal a Clubului Sportiv 
Municipal Slatina, unde se impun o 
serie de măsuri sportive, 
organizatorice, economico - 
financiare, etc.; 


