
• 

• 

Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office((-4rimarias1atina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. ig5i0 / Ogi,2 .2022 

DISPOZITTE 

Referitoare la: Convocare Consiliu Local 

in temeiul prevederilor art. 134 alin.(4) - 136, art. 155 alin. (1) lit. b), coroborat cu alin.(3) 
lit. b), art.196 alin. (1) lit. b) şi art.197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

Primarul Municipiului Slatina 
DISPUNE: 

Art.l. Se convoacă membrii Consiliului Local al municipiului Slatina în şedinţa extraordinară 

de indată din data de 08.12.2022 orele 163°, cu participarea fizică, care se va desfăşura la 
Casa Căsătorfilor de pe Dealul Grădişte, având ordinea de zi menţionată In proiectul ordinii de 
zi, anexă la prezenta dispoziţie. 
Art.2. Materialele Inscrise în proiectul ordinii de zi sunt transmise membrilor Consiliului Local 
al Municipiului Slatina pe adresa de e-mail, conform prevederilor art.134 alin.(2), flind invitaţi, 

totodată, să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse 
aprobării. 
Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Compartimentului APL, Acte Administrative, Arhivă. 

Pri 
Constantin S 

Contrasezfinează, 
Secretar general a municipiului Slatina, 

Miha4Ion IDITA 



Primaria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Anexă la Dispoziţia Primarului nr. 475-0 og, ;12, 2022 

Proiectul ordinii de zi a şedinţei extraordinare de indată din data de 08.12.2022 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Motivul includerii pe ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare 
rectificare Buget local de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2022 

Adresa A.J.F.P. Olt nr.134627/28.11.2022 
prin care sunt repartizate U.A.T. M. Slatina 
sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 

pentru bugetele locale in baza 
O.U.G.nr.160/2022 

2. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare 
suplimentare credite bugetare repartizate pe 
articole si alineate pe anul 2022 la Direcţia de 
Asistenţă Socială Slatina Capitolul 68.02 — 
„Asistenţă socială" 

Alocare de fonduri din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
drepturilor salariale aferente asistenţilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav 
şi a indemnizaţiilor a persoanelor cu 
handicap grav 

3. Proiect de hotărâre referitor la: participarea 
unităţii administrativ-teritoriale Municipiul 
Slatina la majorarea capitalului social al S.C. 
Compania de Apă Olt S.A. 

Necesitatea menţinerii desfăşurării 

activităţii societăţii intr-un mod cât mai 
eficiente, ţinând cont de faptul că această 

societate asigură serviciul public vital către 

cetăţenii municipiului Slatina 

rimar, 
n Emil MOŢ 


