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Nr. 477/29.11.2022 

HOTĂRÂRE 

Privind: aprobarea cofinanţărfi de către UAT Municipiul Slatina în vederea indepfinirfi condiţiilor 
de eligibilitate impuse pentru aprobarea cererii de finanţare a proiectului "Măsuri de digitalizare 
necesare pentru eficientizarea i sustenabilitatea investiţiilor realizate de S.C. COMPANIA DE 
APA OLT S.A.

Consiliul local al municipiului Slatina intrunitin şedinţă ordinară din data de 29.11.2022. 

Avănd in vedere: 
- Iniţiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr.127807/29.11.2022; 
- Raportul de specialitate nr. 127813/29.11.2022 elaborat de Compartimentul Guvernanţă Corporativă; 
- Luând in considerare Ghidul solicitantului - Instituirea unor măsuri pentru proiectele de 
infrastructură de apă i apă uzată, in vederea digitalizării infrastructurii operate de către 
operatorii regionali, aprobat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, in cadrul 
Axei prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al 
resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de colectare i epurare a apelor uzate 
urbane, precum i a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabil'ă a populaţiei; 
- Avizul comisiei de specialitate buget — finanţe şi al comisiei juridice i de disciplină din cadrul 
consiliului local al municipiului Slatina; 
- Solicitarea nr. 20465/28.11.2022, inregistrată la Consiliul local al municipiului Slatina sub nr. 
199/29.11.2022, transmisă de S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A. referitoare la aprobarea 
cofinanţării eligibile in vederea Indeplinirii condiţiilor de eligibilitate impuse pentru aprobarea cererii 
de finanţare, pentru proiectul "Măsuri de digitalizare necesare pentru eficientizarea si sustenabilitatea 
investiţiilor realizate de S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A.

in conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art.44 alin. (1) şi art.45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. a), art. 133 alin. (1) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicata in Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 240 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările i completările ulterioare. 

HOTĂRĂSTE: 

Art.1 Se aprobă cofinanţarea de către UAT al Municipiului Slatina in vederea indeplinirii 
condiţiilor de eligibilitate impuse pentru aprobarea cererii de finanţare a proiectului "Măsuri de 
digitalizare necesare pentru eficientizarea şi sustenabilitatea investiţiilor realizate de S.C. 
COMPANIA DE APA OLT S.A.  in cuantum de 184.950,64 lei fără TVA. 
Art2 Primarul municipiului Slatina şi structurile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate 
al primarului vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 



Art.3 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet a 
Primăriei municipiului Slatina şi se comunică la: 

- Instituţia prefectului - judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Administrator public; 
- Direcţia Generală Economică; 

- S.C. COMPANIA DE APA OLT S. A.. 

Preşedinte 
POPA E 

0 4, , 

Hotărărea a fost adbptata--c1(15 voturi „PENTRU". 

Contrasemnează, 

Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai fon IDITA 

15 - consilieri prezenţi 

6 - consilieri absenţi 

21 - consilieri 1n funcţie. 


