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Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: officabprimariaslatina.ro site: WWW.primariaslatina.ro

Nr. 985/23.08.2019

DISPOZWE

Referitoare la: Convocare Consiliu Local

In temeiul prevederilor art. 133 alin.(1), art. 134 alin.(1) art. 155 alin. (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 30.08.2019 orele 11.00, care se va desfawra la Casa Casa,"toriilor de pe Dealul
Gradite.

Ordinea de zi:
1. Project de hotarfire referitor la: aprobare reglementari pentru autorizarea, organizarea,

atribuirea gestiunii i controlul efectuat activitatilor de transport in regim de taxi i a
dispeceratelor taxi in municipiul Slatina.

2. Project de hotArfire referitor la: modificare i completare HCL nr.191/18.07.2017
referitoare la stabilirea salariilor de baza pentru fiinctionarii publici i personalul contractual
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina.

3. Proiect de hotfirfire referitor la: „aprobarea suportarii din bugetul local, trecerii pe cheltuieli
si achitarea sumei de 650 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre Asociatia de Proprietari
nr. 5 Slatina".

4. Project de hotarfire referitor la: „aprobarea suportarii din bugetul local, trecerii pe cheltuieli
si achitarea sumei de 700 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre Asociatia de
Proprietari nr. 9 Slatina".

5. Project de hotArfire referitor la: „aprobarea suportarii din bugetul local, trecerii pe cheltuieli
si achitarea sumei de 350 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre Asociatia de
Proprietari nr. 13 Slatina".

6. Project de hotarare referitor la: prelungirea termenului contractului de inchiriere al
locuintei de necesitate situata. in municipiul Slatina, str. Cireawv, nr. 11, bl. 17, Sc. A, et. 4,
ap. 10, care doamna Ilie Venera Roxana.

7. Project de hotarfire referitor la: prelungirea termenului contractului de inchiriere al
locuintei de necesitate situata in municipiul Slatina, str. Cuza Voda, nr. 10, bl. 10, Sc. A, ap. 3,
catre doamna Lunganu Ionela Andreea.

8. Project de hotarfire referitor la: repartizarea in regim de inchiriere, a locuintei ANL situata
In municipiul Slatina, str. Orhideelor, nr. 35, bl. 12, sc. A, et. 1, ap. 6, judetul Olt, catre
domnul Mladin Mirel — Florin.
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9. Proiect de hotarare referitor la: inlocuire membru in comisia de analiza a solicitarilor de
locuinte sociale, numith prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr.
59/24.08.2016 *i modificafa prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Slatina nr.
204/25.07.2017 §i nr. 10/31.01.2019.

10. Project de hotfirfire referitor la: aprobare modificare Anexa la Hotararea Consiliului Local
al Municipiului Slatina nr. 337/27.11.2018 referitoare la aprobare „Documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii i Indicatori Tehnico — Economici pentru obiectivul Modernizare
strazi pe care circula transportul public — Str. Vdilor §i str. Vintila Vodr.

11. Project de hotarare referitor la: aprobarea proiectului „Modernizarea strazilor pe care
circula transportul public i dezvoltarea infrastructurii pietonale in Municipiul Slatina" i a
cheltuielilor legate de proiect.

12. Project de hotirfire referitor la: aprobarea proiectului „Sistem suport pentru facilitarea
transportului pietonal" i a cheltuielilor legate de proiect.

13. Project de hotArfire referitor la: modificarea art. 2 §i art. 3 din HCL nr. 294/30.07.2019
privind aprobarea proiectului cu titlul "Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian
Municipiul Slatina, judetul Olt", cod SMIS 126621 §i a cheltuielilor legate de proiect.

14. Proiect de hotarare referitor la: aprobare Studiu de Fezabilitate i Indicatori Tehnico —
Economici privind „ Amenaj are parcare subterana str. Aleea Muncii (Pandipo), Municipiul
Slatina, Judetul Olt".

15. Desemnare presedinte de sedinta.
16. intrelAri si interpeliri

Constant
Contrasemneaza

Secretarul municipiului Slatina,
Milhai Ion MIT '


