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Nr.

(138.0 /C. 03.2022

DISPOZTTIL

Referitoare la: Convocare Consiliu Local

În 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 1n şedinţa extraordinară
de Indată din data de 16.09.2022 orele 1200, cu participarea fizică, care se va desfă,şura la
Casa Căsătoriilor de pe Dealul Grădişte, având ordinea de zi menţionată 1n proiectul ordinii de
zi, anexă la prezenta dispoziţie.
Art.2. Materialele Inscrise 1n proiectul ordinii de zi sunt transmise membrilor Consiliului Local
al Municipiului Slatina pe adresa de e-mail, conform prevederilor art.134.alin.(2), fiind 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.

Con

OT

Contrasemn ză,
Secretar general al i icipiului Slatina,
IDITA
Miha.
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Proiectul ordinii de zi a şedinţei extraordinare de indată din data de 16.09.2022

Nr.
Crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Denumirea proiectului

Motivul includerii pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre referitor la: darea acordului pentru Solicitantul — Goman Ana Maria a
edificarea unei construcţii de către d-na Goman Ana depus documentaţia 1n vederea
Maria Florentina, pe terenul situat In municipiul Slatina, autorizării investiţiei pe terenul situat
B-dul Sf. C-tin Brâncoveanu nr. 3F, jud. Olt, la distanţa 1n municipiul Slatina, B-dul Sf. C-tin
faţă de limita de vecinătate de pe latura de vest, cu Brâncoveanu nr. 3F, jud. Olt, deţinut
derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism. în proprietate, şi a obtinut avizele şi
acordurile necesare autorizării cu
excepţia acordului dat potrivit
proiectului de hotărâre supus
aprobării, care a fost solicitat prin
cererea nr. 4318/26.04.2022
Proiect de hotărâre referitor la: inchirierea locuinţei Locuinţa ce face obiectul inchirierii
situată 1n Slatina, str. Gladiolei, nr. 2, bl. 2, sc. D, ap. 8, către numitul Buzatu Titu a făcut
obiectul unui contract de Inchiriere a
jud. Olt.
cărui durată a expirat, fiind necesară
Incheierea unui nou contract de
1nchiriere, la solicitarea chiriaşului
care a achitat datoriile restante,
privind chiria si utilitatile de la care a
fost debransat.
Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea listei de Necesitatea repartizării celor 6 unităţi
repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate locative ramase nerepartizate din
cadrul blocului de locuinţe ANL din
inchirierii, 1n mod exclusiv specialiştilor din sănătate
destinate
strada
Orhideelor
Inchirierii,
1n
mod
exclusiv
specialiştilor din sănătate.
Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentelor Titularii contractelor de Inchiriere au
nr. 7 şi nr. 10 - locuinţe pentru tineri construite prin formulat cereri de cumpărare 1n luna
Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a boxelor nr. 7 şi iunie iar potrivit art. 10 alin. 1.1. din
nr. 10 din cadrul blocului 11, situat 1n municipiul Legea nr.152/1998 privind Infiinţrea
Slatina, str. Orhideelor nr. 33, jud. Olt către titularii Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
republicată, cu modificăile şi
contractelor de Inchiriere.
completările ulterioare, cererile de
cumpărare, trebuie soluţionate "in
termen de 90 de zile
Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentului Titularii contractelor de Inchiriere au
nr. 8 - locuinţă pentru tineri construit prin Agenţia forrnulat cereri de cumpărare 1n luna
Naţional'ă pentru Locuinţe, şi a boxei nr. 8 din cadrul iunie iar potrivit art. 10 alin. 1.1. din
blocului 13, situat In municipiul Slatina, str. Orhideelor Legea nr.152/1998 privind Infiinţrea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
nr. 37, jud. Olt către doamna Mitrică Elena Liliana.

6.

7.

8.

republicată, cu modificăile şi
completările ulterioare, cererile de
cumpărare, trebuie soluţionate 1n
termen de 90 de zile
Proiect de hotărke referitor la: vânzarea apartamentului Ti-tularii contractelor de inchiriere au
nr. 14 - locuinţă pentru tineri construit prin Agenţia formulat cereri de cumpărare In luna
Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 19D, iunie iar potrivit art. 10 alin. 1.1. din
situat in municipiul Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, Legea nr.152/1998 privind Infiinţrea
jud. Olt către doamna Niţulescu Liliana.
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
republicată, cu modificăile şi
completările ulterioare, cererile de
cumpărare, trebuie soluţionate 1n
termen de 90 de zile
Proiect de hotărare referitor la: vânzarea unor Titularii contractelor de Inchiriere au
apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin formulat cereri de cumpărare 1n luna
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului iunie iar potrivit art. 10 alin. 1.1. din
4, sc. A, situat 1n municipiul Slatina, str. Armoniei nr. 4, Legea nr.152/1998 privind infiinţrea
către titularii contractelor de 'inchiriere care au depus Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
cereri de cumpărare.
republicată, cu modificăile şi
completările ulterioare, cererile de
cumpărare, trebuie soluţionate 1n
termen de 90 de zile
Proiect de hotărâre referitor la: acordul 1n vederea Terenul 1n suprafaţă de 49001 mp, ce
propunerii
de
obiectul
dezlipirii 1n trei corpuri de proprietate, a imobilului — face
teren 'in suprafaţă totală de 49001 mp, situat 1n dezmembrare, este cuprins 1n
nr. 14/2022
intravilanul municipiului Slatina, strada Strehareţi nr. proiectul de hotarare
privind actualizarea poziţiei din
154, jud. Olt.
inventarul bunurilor ce aparţin
domeniului public al municipiului
Slatina la care figurează Inscrisă
Grădina Zoologică, proiect care nu a
fost avizat de Ministerul Mediului
Apelor şi Pădurilor, ca urmare a unei
suprapuneri a amplasamentului cu
cel al paraului Strehareţi, ce trebuie
dezmembrat.

