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Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
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Nr. 8'&./ / / 3 ' 95 .2022

DISPOZIITE

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.i. Se convoacă membrii Consiliului Local al municipiului Slatina in şedinţa
extraordinară de 1ndată din data de 13.05.2022 orele 13.00, cu participarea fizică, care se va
desfăşura la Casa Căsătoriilor de pe Dealul Gră'dişte, avănd ordinea de zi menţionată In
proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta dispoziţie.
Art.2. Materialele Inscrise In 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 hotărări supuse
aprobării.
Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Compartimentului APL, Acte Administrative, Arhivă.

COnstanthaS
•"'" ' •

MOT

Contrasemnează,
Secretar general al munici ihlui Slatina,
Mihai Io l TA
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Anexă la Dispoziţia Primarului nr. &7 / 13- 05 .2022
Prolectul ordinii de zi a sedinţei extraordinare de indată din data de 13.05.2022

Nr.
Crt.
1.

Denumirea proiectului

Motivul includerii pe ordinea de zi

Desemnare presedinte de sedinţă

2.

Proiect de hotărăre referitor la: Aprobarea
proiectului „Elaborarea 1n fortnat GIS a documentelor
de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană 1n
Municipiul Slatina, judeţul Olt" şi a cheltuielilor
aferente proiectului - iniţiator pentru Primar, viceprimar
Gigi Ernes VILCELEANU, a fost transmis spre avizare
comisiei de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.3 din cadrul
consiliului local al municipiului Slatina.

3.

Proiect de hot'ărăre referitor la: Aprobarea
proiectului „Asigurarea infrastructurii integrate ITS la
nivelul municipiului Slatina" şi a cheltuielilor aferente
proiectului - iniţiator pentru Primar, viceprimar Gigi
Ernes VICELEANU, a fost transmis spre avizare
comisiei de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.6 din cadrul
consiliului local al municipiului Slatina.

4.

Proiect de hotărăre referitor la: modificarea Hotărkii
Slatina
Consiliului
Local
al
Municipiului
nr.107/31.03.2022 referitoare la aprobarea finanţării din
bugetul local al Municipiului Slatina a cheltuielilor
aferente lucrărilor de intervenţie, corespunzătoare cotei
de contribuţie prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) din
OUG nr.18/2009 cu modificările şi completările
ulterioare - iniţiator pentru Primar, viceprimar Gigi
Ernes ViLCELEANU, a fost transmis spre avizare
comisiei de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.3 din cadrul
consiliului local al municipiului Slatina.
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Cons

Preşedintele nu poate fi prezent la
şedinţă Intruck nu se afla 1n tară.
Pentru COMPONENTA 10 Fondul
local
1.4
—
Elaborarea/actualizarea 1n format
GIS a documentelor de amenajare a
teritoriului şi de planificare urbană,
apelul de proiecte va fi deschis 1n
limita bugetului alocat pe investiţia
4 (la Investiţia 4 va fi utilizat
principiul "primul venit/primul
servit"), iar depunerea de proiecte
se face Incepand cu 16 mai 2022,
ora 10:00.
Pentru COMPONENTA 10 Fondul local, 1.1.2 - Asigurarea
infrastructurii pentru transportul
verde — ITS/alte infrastructuri TIC
din cadrul PNRR, apelul de
proiecte va fi deschis 1n limita
bugetului maxim eligibil prealocat
pentru fiecare categorie de UAT,
iar depunerea de proiecte se face
Incepând cu 16 mai 2022, ora
10:00.
Contractul
de
finantare
nr.
54082/02.05.2022
Incheiat
de
U.A.T-Municipiul
Slatina
cu
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administraţiei pentru
naţional
multianual
Programul
performanţei
privind
creşterea
energetice a blocurilor de locuinţe
derulat conform O.U.G nr. 18/2009;

