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Nr. 938/08.08.2019

DISPOZITIE

Referitor la: Convocare Consiliu local

In temeiul prevederilor art. 134 aim. (3) lit. b), art. 155 aim. (1) lit. b) 5i ale art. 196 alin. (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 5edinta
extraordinard din data de orele 16,30 care se va desra5ura la Casa Casatoriilor de pe Dealul Gradi5te.

ORDINEA DE ZI:
Nr.
crt.

Denumirea proiectului Motivul includerii pe ordinea de zi

1. Project de hotarfire referitor la:
aprobarea Regulamentului de organizare al
Programului „Primaria sustine
performanta in fotbal. impreund pentru
fotbalul slatinean".

Faptul cã sectia de fotbal a Clubului Sportiv Municipal
Slatina, reactivata in anul 2018, a demarat un nou
proiect, inceput de jos, de la nivelul Ligii a V-a 5i
relanseaza fotbalului slkinean jar in data de 23 august
2019, echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal
Slatina va juca primul meci in Liga a III-a, pe stadionul
1 Mai din Bld. Sf. Constantin Brancoveanu nr.1,
Slatina;

2. Project de hotarare referitor la: aprobare
modificare Anexa la HCL 333/27.11.2018
referitor la aprobarea „Studiului de
fezabilitate si indicatorii tehnico -
economici pentru investitia P2.2
Dezvoltarea unei retele de statii de
transport public local inteligente si

autonome (Intelli Bus Hub Net)".

Solicitarea de clarificare nr. 6 inregistrata, la (II - ADR

cu nr.17286/18.07.2019 5i inregistrata la Primaria

Municipiului Slatina cu nr. 62031/22.07.2019, pentru

proiectul cu titlul „Dezvoltarea unei retele de statii de

transport public local inteligente §i autonorne (Intelli

Bus Hub Net)", cod SMIS 128914, in etapa de

precontractare este necesard actualizarea documentelor

de aprobare a documentatiilor tehnico - economice care

fac obiectul proiectului.

. Project de hotarfire referitor la: aprobare
modificare Anexa 1 Principalii indicatori
tehnico-economici la H. C.L. nr.
334/27.11.2018 cu privire la aprobarea
Studiului de fezabilitate 5i indicatori
tehnico - economici pentru investitia „P2.3
Project integrat de modernizare a
sistemului de transport public".

Solicitarea de clarificare nr. 5 inregistrata la OI-ADR

cu nr. 18730/01.08.2019, inregistrata la Primaria

Municipiului Slatina cu nr. 65806/02.08.2019, pentru

proiectul cu titlul „Proiect integrat de modernizare a

sistemului de transport public", cod S1VIIS 127369, in-
etapa de precontractare este necesara actual izarea

documentelor de aprobare a documentatiilor tehnico -

economice care fac obiectul proiectului.
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4. Proiect de hotarfire referitor la:
aprobarea proiectului cu titlul "Dezvoltarea
unei retele de statii de transport public
local inteligente *i autonome (Intelli Bus
Hub Net)" cod SMIS 128914 §i a
cheltuielilor legate de proiect.

Solicitarea de clarificare nr. 6 inregistrata la OI-ADR Cu
nr. 17287/18.07.2019 §i inregistrata la Primaria
Municipiului Slatina cu nr. 62035/22.07.2019, pentru
proiectul cu titlul „Sistem integrat de management al
traficului i mobilitatii urbane §i impunere a regulilor,
siguranta i securitate", cod SMIS 128915, in etapa de
precontractare este necesard actualizarea documentelor
de aprobare a documentatiilor tehnico-economice care
fac obiectul proiectului.

5. Proiect de hotarare referitor la:
aprobarea proiectului cu titlul "Dezvoltarea
unei retele de statii de transport public
local inteligente §i autonome (Intelli Bus
Hub Net)" cod SMIS 128914 §i a
cheltuielilor legate de proiect.

Solicitarea de clarificari nr. 6 a OI-ADR avand nr.
17286/18.07.2019 i inregistrata. la Primaria
municipiului Slatina cu nr. 62031/22.07.2019, pentru
proiectul cu titlul „Dezvoltarea unei refele de statii de
transport public local inteligente .yi autonome (Intelli
Bus Hub Net)" cod SMIS 128914.

6.

0

Proiect de hotarfire referitor la:
aprobarea proiectului cu titlul „Proiect
integrat de modernizare a sistemului de
transport public", Cod SMIS 127369 §i a
cheltuielilor legate de proiect

Solicitarea de clarificari nr. 5 a OI-ADR cu nr.
18730/01.08.2019 transmisa ca urmare a finalizarii
procesului de verificare, inclusiv etapa de reevaluare
conform instructiunii AMPOR nr. 118/23.04.2019
pentru proiectul cu titlul „Proiect integrat de
modernizare a sistemului de transport public", Cod
SMIS 127369.

7. Proiect de hotarfire referitor la:
aprobarea proiectului cu titlul „Realizare
infrastructura pentru biciclete", cod SMIS
1273 72 §i a cheltuielilor legate de proiect.

Solicitarea de clarificari nr. 5 a OI-ADR avand nr.
18740/01.08.2019 i inregistrata la Primaria
municipiului Slatina cu nr. 65805/02.08.2019, pentru
proiectul cu titlul „Realizare infrastructura pentru
biciclete", cod SAKS 127372.

8. Proiect de hotirare referitor la:
aprobarea proiectului cu titlul „Sistem
integrat de management al traficului §i
mobilitatii urbane §i impunere a regulilor,
siguranta §i securitate", cod SMIS 128915
a cheltuielilor legate de proiect.

Solicitarea de clarificari nr. 6 a OI-ADR avand nr.
17287/18.07.2019 §i inregistrata la Prima'ria
municipiului Slatina cu nr. 62035/22.07.2019, pentru
proiectul cu titlul "Sistem integrat de management al
traficului §i mobilitatii urbane i impunere a regulilor,
siguranta. §i securitate" cod SMIS 128915.

Cont rasemneaz
Secreta rul municipiul Slatina,

MiIiaiT;n 'I ITA


