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Nr.234/26.07.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitore la: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133/28.04.2022, privind aprobare 
Studiu de fezabilitate şi Indicatori Tehnico - Economici pentru obiectivul „Construire 
drum de legătură intre str. Milcov şi Poenii" 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit în şedinţa ordinară din 
data de 26.07.2022. 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr.84682/19.07.2022; 
- Nota de fundamentare nr.4476/19.07.2022, a Direcţiei Administrarea Străzilor şi 

Iluminatului Public; 
- Raportul de specialitate nr.84707/19.07.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate de buget-fmanţe, amenajarea teritoriului 

şi urbanism, comisia juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului Local Slatina; 
- Hotăiirea nr. 133/2022 - referitoare la aprobare Studiu de fezabilitate şi Indicatori 

Tehnico-Economici pentru obiectivul „Construire drum de legătură intre Strada Milcov şi 
Strada Poenii"; 

- Adresa Institutiei Prefectului — Judeţului Olt nr. 27568/22.06.2022; 
in temeiul art. 129 alin (1), alin. (14), coroborate cu prevederile art. 139 alin. (1) şi 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se revocă Hotărăsrea Consiliului Local nr. 133/28.04.2022, referitoare la aprobare 
Studiu de fezabilitate şi Indicatori Tehnico - Economici pentru obiectivul „Construire drum de 
legătură intre str. Milcov şi Poenii". 
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publica pe pagina de internet a Primăriei 
municipiului Slatina şi se comunic'ă la: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 

ecţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public; 
ţia Administrare Patrimoniu. 
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Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU". 
18 - consilieri prezenţi 
3 - consilieri absenţi 

21 - consilieri în funcţie. 

Contrasemnează, 
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai - •n IDITA 
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