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Nr. 161/25.05.2022 

HOTĂRÂRE 

Privind: utilizarea Fondului de intreţinere, inlocuire i dezvoltare de către operatorul 
S.C. Compania de Apă Olt S.A. 

Consiliul Local al Municipiului Slatina intrunit 1n şedinţa extraordinară de 1ndată din data de 
25.05.2022.; 

Având in vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr. 60302/12.05.2022; 
- raportul de specialitate nr. 60307/12.05.2022 Intocmit de Compartimentul Guvemanţă 
Corporativă; 
- solicitarea nr. 777/300/04.05.2022 a operatorului economic S.C. Compania de Apă Olt S.A. 
Inregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr. 57683/06.05.2022; 
- avizul favorabil al comisiilor de buget - finanţe i juridică i de disciplină din cadrul Consiliului 
Local al municipiului Slatina; 
- prevederile art. 5 alin. 1 lit. d din anexa la O.U.G. nr. 198/2005 anexă privind constituirea, 
alimentarea şi utilizarea Fondului de intreţinere, inlocuire şi dezvoltare, cu modificările 
completările ulterioare; 
- dispoziţiile art. 43 alin. (3) din Legeanr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
1n temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d), art. 139 alin. (1) precum i ale art. 196 alin. (1) 
lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂSTE: 

Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 481.481,75 lei constituită 1n Fondul de Intreţinere, 
Inlocuire şi dezvoltare de către operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.A., pentru finanţarea 
lucrărilor de modemizare acoperiş, vestiare, reparaţii, finisaje, zugrăveli, modernizare cale de acces, 
executat platformă de beton curte, ignifugare acoperiş la punctul din str. Textilistului, municipiul 
Slatina. 

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

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarulgl Municipiului Slatina; 
- A0-r:hyril tr„afatului public; 
- Economică; 

C COMPANIA DE APA OLT S. A.. 

Preşedinte de şedmţa, 
ILIE Violeta Cristina 

Contrasemnează, 
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai - Io IDITA 

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „PENTRU". 
16 - consilieri prezenţi 

5 - consilieri absenţi 
21 - consilieri in funcţie. 


