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Nr. 1464/15.10.2020

DISPOZ1JIE

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) §i art.197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Primarul Municipiului Slatina
DISPUNE:

Art.l. Se convoaca membrii Consiliului Local al municipiului Slatina in §edin{a
extraordinary de indata din data de 15.10.2020 orele 15.00, care se va desfa§ura la Casa
Casatoriilor de pe Dealul Gradi§te, 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 $i sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari supuse
aprobarii.
Art.3. Prezenta dispozitie se comunica la:
- Institutia Prefectului - judetul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Compartimentului APL, Acte Administrative, Arhiva.
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Anexa la Dispozi{ia nr.1464/15.10.2020

Proiectul ordinii de zi a §edinfei extraordinare de indata din data de
15.10.2020
Nr.
crt.

Ordinea de zi

Motivul introducerii pe ordinea de zi

1.

Proiect de hotarare referitor la:
aprobare rectificare Buget local de
venituri §i cheltuieli pe anul 2020;
aprobare rectificare program obiective de
investitii
pentru anul 2020; aprobare
rectificare program de dotari pe anul 2020
cu finantare din buget local, credit intern si
fonduri
nerambursabile;
aprobare
rectificare program obiective de investitii
la unitatile de invatamant pentru anul
2020; aprobare fise ale obiectivelor de
investitii.

Obligatia de a respecta prevederile contractului
nr.358/06.04.2020, incheiat cu Directia de
Sanatate Publica prin care suntem obligati ca in
termen de 5 zile de la incasarea sumelor solicitate
conform borderourilor - centralizatoare sa
efectuam decontarea cheltuielilor aferentei
carantinei.
- prevederile art.49 alin.(12) lit.a) si art.48 alin.(l)
din Legea nr. 273/ 2006 privind finance publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare in
sensul ca ,.(12) In limile aprilie, iulie §i
octombrie, pentru trimestrul expirctt, .>/ cel tdrziu
in decembrie, pentru trimestrul al pcitrulea,
ordonatorii principali de credite cm obligatia de a
prezenta in §edin\a publica, spre analizd $i
aprobare de cdtre autoritdtile deliberative,
execufia bugetelor intocmite pe cele doud secfiuni,
cu excepiia bugetului imprumuturilor externe §i
interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile
in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin
rectificare bugetard locald, astfel incdt la sfdrptul
anului: a) sd nu inregistreze pld(i restante ”
respectiv „(1) In situafia in care, pe parcursul
execufiei bugetare, din motive obiective,
implementarea unui proiect de investitii nu se
poate realiza conform proiecfiei bugetare,
ordonatorii principali de credite ai bugetelor
locale pot propune autoritdtilor deliberative, pdnd
la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii
fondurilor intre proiectele inscrise in programul
de investitii.”;

2.

Proiect de hotarare referitor la: - prevederile art.49 alin.(12) lit.a) si art.48 alin.(l)
aprobare rectificare credite bugetare din Legea nr. 273/ 2006 privind finanjele publice
repartizate pe articole si alineate pe anul locale, cu modificarile si completarile ulterioare
2020 la Directia de Asistenta Sociala in sensul ca ,.(12) In lunile aprilie, iulie §i
octombrie, pentru trimestrul expirat, §i cel tdrziu
Slatina 68.02 - „Asistenta sociala”.
in decembrie, pentru trimestrul al patrulea,
ordonatorii principali de credite au obligatia de a
prezenta in §edin{a publica, spre analizd §i
aprobare de cdtre autoritdtile deliberative.

de investifii
9.

Proiect de hotarare referitor la: aprobare
modificare Programe §i proiecte culturale,
educative §i manifestari sportive pe anul
2020.

-prevederile art.49 alin.(12) lit.a) si art.48 alin.(l)
din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare in
sensul ca „(12) In /unite aprilie, iutie §i
octombrie, pentru trimestrid expirat, $i cel tdrziu
in decembrie, pentru trimestrid at patrulea,
ordonatorii principali de credite au obliga(ia de a
prezenta in §edin{d publicd, spre analizd §i
aprobare de catre autoritd(ile deliberative,
execuiia bugetelor intocmite pe cele doud sectiuni,
cu excepl'ia bugetului imprumuturilor externe §i
interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile
in raport cu gradut de colectare a veniturilor, prin
rectificare bugetard locald, astfel incdt la sfdr§itul
anului: a) sd nu inregistreze ptdfi restante ”
respectiv „(1) In situa(ia in care, pe parcursul
execufiei bugetare, din motive objective,
implementarea unui proiect de investi(ii nu se
poate realiza conform proiec(iei bugetare,
ordonatorii principali de credite ai bugetelor
locale pot propune autoritd(ilor deliberative, pdnd
la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii
fondurilor intre proiectele inscrise in programul
de investitii”\

10. Proiect de hotarare referitor la: darea
acordului de principiu pentru constituire
ipoteca asupra imobilului - constructie,
proprietate a Premier Restaurants Romania
SRL, situata in municipiul Slatina, str.
Tunari nr.l B.
11. Proiect de hotarare referitor la:
utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire
§i dezvoltare de catre operatorul S.C.
Compania de Apa Olt SA.
12. Proiect de hotarare referitor la:
aprobarea proiectului „E-EDUCAJIE in
unitatile din invdtdmdntul preuniversitcir
din Municipiul Stalina” si a cheltuielilor
legate de proiect.

Acordarea acordului de principiu pentru
constituirea ipotecii asuora imobilului constructiei proprietate a Premier Restaurants
Romania SRL, situata in municipiul Slatina, str.
Tunari nr.l B.

13. Proiect de hotarare referitor la:
aprobarea proiectului si indicatorii
tehnico - econontici pentru investitia
„Achizitia de dispozitive medicate —
PREVENTIE SARS CoV - 2 pentru
unitatile de invdtdmdnt preuniversitar de
stat din Municipiul Slatina”

Necesitatea demararii lucrarilor de reabilitare
retea de canalizare, strada Independentei, bl. TlT4 din Municipiul Slatina.
In perioada urmatoare este prevazuta lansarea
apelului de proiecte in cadrul Programului
Operational Competitivitate, iar tipul apelului este
competitiv, o hotarare de aprobare a proiectului
demonstrand
maturitatea
proiectului
§i
angajamentul UAT Municipiul Slatina pentru
implementarea proiectului.
In data de 15.10.2020 este prevazuta lansarea
apelului de proiecte in cadrul Programului
Operational Infrastructure Mare, iar principiul de
atribuire a fmantarii este primul venit - primul
servit, in limita bugetului alocat apelului de
proiecte.

