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

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

Nr. /54(3F / /3./(9 .2022 

DISPOZIŢIE 

Referitoare la: Convocare Consiliu Local 

În 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 în şedinţa extraordinară 

de indată din data de 13.10.2022 orele 113°, 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 Inscrise 1n 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. 
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Contrasemnează 

Secretar general al muni s iului Slatina, 
Mihai I n ITA 



Primaria 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 Dispozitia Primarului nr. / 50(Y/ 73 ^/°' 2022 

Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare de Indată din data de 13.10.2022 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Motivul includerii pe ordinea de zi 

1. Proiect de hotărăre referitor la: 
aprobare cheltuire sume şi 
Regulament cadru de organizare 
manifestare "Cupa Slatinei la inot", 
ediţia a VII-a, 1n data de 12 noiembrie 
2022. 

Necesitatea demarării Inscrierilor la această 
manifestare şi a procedurilor de achiziţie pentru 
premiile prevăzute 1n regulamentul ce urmează a fi 
aprobat. 

2. Proiect de hot'ărăre referitor la: 
aprobare sumă, perioada de 
desfăşurare şi regulament de 
organizare al concursului de creaţie 
literară şi arte vizuale „Slatina. Acasă 
la Eugen Ionescu", ediţia a XI-a. 

Necesitatea demarării Inscrierilor la acest concurs 
prevăzute 1n regulamentul ce urmează a fi aprobat. 

3. Proiect de hotărăre referitor la: 
acordarea premiului aniversar pentru 
Implinirea vârstei de 101 de ani 
domnului Vasile Gavrilă, veteran de 
război. 

in data de 29.10.2022, domnul Vasile Gavrilă 
Implineşte venerabila varstă de 101 ani, flind 
necesară acordarea premiului aniversar, implicit 
Intocmirea procedurilor legale până la data anterior 
menţionată. 

4. Proiect de hotărăre referitor la: 
Aprobarea proiectului „Sistem pentru 
managementul accesului 1n zona 
urbană şi definirea unei zone cu emisii 
poluante reduse la nivelul 
municipiului Slatina" şi a cheltuielilor 
aferente proiectului 

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, apelul 
de proiecte Pilonul IV — Coeziune economică, 
socială şi teritorială - Componenta C10 — Fondul 
local - 1.1.2 — Asigurarea inftastructurii pentru 
transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC, 
runda a doua, data şi ora de Incepere a depunerii de 
proiecte este 14 octombrie 2022, ora 10.00. 
in această rundă abordarea va fi pe principiul 
primul venit, primul servit, cu termen limită de 
de i unere a cererilor de finanţare. 

Cererea de finanţare şi documentele (anexă la 
cererea de finanţare) se vor Incărca obligatoriu pe 
platfortna de investiţii a Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei, 

www.mdlpa.ro/investitii/PNRR care se va deschide 
1n data de 14.10.2022, orele 10:00. 
Din lista documentelor anexă la cererea de 
finanţare care se Incarcă 1n mod obligatoriu de către 

solicitant este şi Hotărârea de aprobare a 
depunerii proiectului, inclusiv anexele: Descrierea 
sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin 
proiect şi Nota de fundamentare, document fără de 
care cererea de finantare va fi automat respinsă. 



5. 

6. 

Proiect de hotărăre referitor la: 
Aprobarea proiectului „Sistem ITS 
suport pentru transportul pietonal la 
nivelul coridoarelor pietonale din 
municipiul Slatina" şi a cheltuielilor 
aferente proiectului 

Proiect de hotărăre referitor la: 
Aprobarea proiectului „Sistem ITS 
suport pentru sistemul integrat de 
management al locurilor de parcare — 
componenta de colectare a datelor şi 
afişare a informaţiilor şi a 
cheltuielilor aferente proiectului 

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, apelul 
de proiecte Pilonul IV — Coeziune economică, 
socială şi teritorială - Componenta C10 — Fondul 
local - 1.1.2 — Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde — ITS/alte inftastructuri TIC, 
runda a doua, data şi ora de Incepere a depunerii de 
proiecte este 14 octombrie 2022, ora 10.00. 
In această rundă abordarea va fi pe principiul 
primul venit, primul servit, cu termen limită de 
depunere a cererilor de finanţare. 
Cererea de finanţare şi documentele (anexă la 
cererea de finanţare) se vor Incărca obligatoriu pe 
platforma de investiţii a Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, 
www.mdlpa.ro/investitii/PNRR care se va deschide 
1n data de 14.10.2022, orele 10:00. 
Din lista documentelor anexă la cererea de 
finanţare care se Incarcă 1n mod obligatoriu de către 
solicitant este şi Hotărârea de aprobare a 
depunerii proiectului, inclusiv anexele: Descrierea 
sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin 
proiect şi Nota de fundamentare, document fără de 
 care cererea de finantare va fl automat respinsă. 

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, apelul 
de proiecte Pilonul IV — Coeziune economică, 
socială şi teritorială - Componenta C10 — Fondul 
local - 1.1.2 — Asigurarea inftastructurii pentru 
transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC, 
runda a doua, data şi ora de Incepere a depunerii de 
proiecte este 14 octombrie 2022, ora 10.00. 
in această rundă abordarea va fi pe principiul 
primul venit, primul servit, cu termen limită de 
depunere a cererilor de finanţare. 

Cererea de finanţare şi documentele (anexă la 
cererea de finanţare) se vor Incărca obligatoriu pe 
platforma de investiţii a Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei, 

www.indlpaso/investitii/PNRR care se va deschide 
In data de 14.10.2022, orele 10:00. 
Din lista documentelor anexă la cererea de 
finanţare care se Incarcă 1n mod obligatoriu de către 

solicitant este şi Hotărârea de aprobare a 
depunerii proiectului, inclusiv anexele: Descrierea 
sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin 
proiect şi Nota de fundamentare, document fără de 
 care cererea de finantare va fi automat respinsă. 


