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Nr.108/31.03.2022 

HOTĂRĂRE

Privind: participarea unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Slatina la majorarea 
capitalului social al S.C. Compania de Apâ Olt S.A. 

Consiliul Local al Municipiului Slatina Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 31.03.2022; 

Având In vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr. 28219/25.03.2022; 
- raportul de specialitate nr. 28239/25.03.2022 Intocmit de Compartimentul Guvernanţă Corporativă; 
- solicitarea nr. 5384/09.03.2022 a operatorului economic S.C. Compania de Apă Olt S.A. Inregistrată 
la Consiliul local al municipiului Slatina sub nr. 51/09.03.2022; 
- adresa Direcţiei Generale Economice nr.25365/22.03.2022; 
- avizul favorabil al comisiei de specialitate buget-finanţe şi al comisiei juridice şi de disciplină din 
cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 
- dispoziţiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

1n temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) precum şi ale 
art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modifIcă'rile şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂSTE: 

Art. 1. Se aprobă participarea unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Slatina la majorarea 
capitalului social S.C. Compania de apă Olt S.A. cu aport 1n numerar 1n sumă de 2.300 mii lei, pentru 
realizarea investiţiei sistem tip parc fotovoltaic pentru autoconsum. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică pe pagina de internet a Primăriei 
municipiului Slatina şi se comunică la: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Administratorulpublic; 
- Direcţia Generală Economică; 
- S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A. 

Preşedinte de şedinţk, 
ILIE Violeta Cristini; 

Contrasemnează 
Secretar general al muni iului Slatina 
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/0, 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „PENTRU". 
21- consilieri prezenţi 
0 - consilieri absenţi 

21 - consilieri In funcţie. 


