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Nr.8 3 pe4..o.  2019

DISPOWITE

Referitoare la: Convocare Consiliu Local

In temeiul prevederilor art. 133 alin.(1), art. 134 alin.(1) art. 155 aim. (1),lit. b) §i ale

art.196 aim. (1) lit. b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Primarul Municipiului Slatina
DISPUNE:

Articol unic: Se convoaca membrii Consiliului Local al municipiului Slatina in §edinta
ordinard din data de 30.07.2019 orele 16.30 care se va desfawra la Casa Casatoriilor de pe Dealul
Gradi§te.

Ordinea de zi:
1. Project de hotarare referitor la: aprobare „Modificarea i completarea anexelor la H.C.L.

nr.169/27.05.2014, privind incadrarea pe zone a strAzilor municipiului Slatina, in vederea
stabilirii impozitului i taxelor locale"

2. Project de hotarfire referitor la: aprobare reorganizare Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenta. a Persoanelor organigrama, numar de personal, stat de fiinctii, pondere
publice si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Serviciului Public Comunitar Local
de Evidenta a Persoanelor aflat in subordinea Consiliului Local al municipiului Slatina pentru
anul 2019.

11111 3. Project de hotArfire referitor la: „Aprobarea documentatiei de avizare lucrarilor de
interventie, inclusiv indicatorii tehnico - economici pentru investitia "Reabilitare Corp D
existent Colegiul National Ion Minulescu, Municipiul Slatina, strada Basarabilor , nr. 33A,
judetul Olt.

4. Project de hotArfire referitor desemnarea inlocuitorului de drept al Primarului
Municipiului Slatina.

5. Project de hotArfire referitor la: aprobarea suportarii din buget local, trecerii pe cheltuieli si
achitarii sumei de 3.000,00 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre SC PLUS CONFORT
SRL.

6. Project de hotArare referitor la: aprobarea suportarii din buget local, treceiii pe cheltuieli si
achitarii sumei de 8.307,00 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre SC AKOLADE
CONSULTING SRL.

7. Project de hotarfire referitor la: „suplimentare §i redistribuire credite bugetare repartizate
pe anul 2019 Clubului Sportiv Municipal Slatina ".

8. Project de hotArare referitor la: „aprobarea executiei bugetare trimestriale aferenta
bugetelor aprobate la nivelul U.A.T. Municipiul Slatina pentru anul 2019".

9. Project de hotarfire referitor la: aprobarea rectificarii BUGETULUI INSTITUTIMOR
PUBLICE SI ACTIVITATILOR FrNANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN
VENITURI PROPRII pentru anul 2019.

10. Project de hotarare referitor la: „aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli
finantat intearal din venituri nronrii ne anul 2019 nentru Directia Administrare Patrimoniu".
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11. Project de hotArare referitor la: aprobare acordare premiu elevilor slatineni care au obtinut
media 10 in urma examenelor de Evaluare Nationala. i Bacalaureat, in sesiunea iunie - iulie
2019.

12. Project de hotarfire referitor la: aprobare modificare Anexa 1 Principalii indicatori tehnico-
economici la H.C.L. nr. 158/31.05.2019 cu privire la aprobare modificare si completare HCL
67/28.03.2019 referitor la aprobare Studiu de fezabilitate i Indicatori Tehnico — Economici
pentru obiectivul „Program pentru realizarea pistelor pentru biciclisti in municipiul Slatina -
Actualizare documentatie (P 3.1. Realizare infrastructura pentru biciclete)", avand
urmatoarele volume: Volumul I Realizare infrastructura pentru biciclete, Volumul II Project
integrat de mobilitate durabila (componentele biciclete i vehicule electrice), Volumul III
Project de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica, in mun.
Slatina.

13. Project de hotArare referitor la: aprobarea Regulamentului de organizare al Programului
„Primul meu ghiozdan" pentru sustinerea invatamantului scolar in municipiul Slatina.

14. Project de hotirfire referitor la: modificarea art. 3 din HCL nr. 85/28.03.2019 privind
aprobarea proiectului cu titlul "Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul
Slatina, judetul Olt", cod SMIS 126621 si a cheltuielilor legate de project.

15. Project de hotArfire referitor la: aprobare modificare H.C.L. nr.103/08.04.2019 - Programe
si Proiecte culturale, educative si manifesthri sportive pe anul 2019.

16. Project de hotArfire referitor la: aprobarea retragerii titlului de "Cetatean de onoare al
municipiului Slatina", acordat domnului Stefan Popa Popa's in anul 1999.

17. Project de hotarfire referitor la: acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf loan
Botezatorul

18. Project de hotarare referitor la: constatare incetare de drept a mandatului de consilier local
si declarare ca vacant al locului acestuia.

19. Project de hotarare referitor la: desemnare consilier local in comisia de validare a
mandatelor consilierilor locali.

20. Project de hotarare referitor la: validare mandat consilier local.
21. intrelAri i interpelari

Const
\Avizat pentru legalitate

Secretarul muni * iului Slatina,
Mihai IDITA


