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Nr.186/31.05.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: constituire comisie de coordonare si supervizare pentru pregatirea contractului 
privind concesionarea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca 
obiect intretinerea, dezvoltarea si amenajarea parcurilor, a spatiilor verzi, a locurilor de joaca si a 
fantanilor arteziene din municipiul Slatina 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 
31.05.2022. 

Având in vedere: 
- initiativa primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.67927/31.05.2022; 
- nota de fundamentare nr.6254/31.05.2022; 
- raportul de specialitate nr.67935/31.05.2022 al compartimentului juridic, contencios; 
- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări si servicii cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- prevederile art. 2 din normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind 
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- avizul favorabil al comisiei juridice si de disciplina din cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Slatina; 
- in conformitate cu prevederile art. 129, alin. 14, coroborat cu art. 139, alin. 1 si art. 196 alin.1, 
lit.a din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu inodificarile si completarile ulterioare. 

HOTĂRĂSTE : 

Art. 1. Se constituie comisia de coordonare şi supervizare pentru pregatirea contractului 
privind concesionarea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect 
intretinerea, dezvoltarea si amenajarea parcurilor, a spatiilor verzi, a locurilor de joaca si a fantanilor 
arteziene din municipiul Slatina, 1n următoarea componenţă: 

Alexandru Mirel Berechet — viceprimar al Municipiului Slatina; 
Narcisa Ionela Ionescu — director Directia Administrare Patrimoniu; 
Alin Calota — director general Directia Generala Economica; 
Georgica Diaconu—consilier juridic — Compartimentul Guvernanta Corporativa; 
Mihaela Otincelescu — şef serviciu Indrumare Asociatii de Proprietari. 
Andrei Eremia — sef serviciu ULM — Directia Administrare Patrimoniu. 



Art. 2. (1) Comisia de coordonare şi supervizare pentru pregatirea contractului privind 
concesionarea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect intretinerea, 
dezvoltarea si amenajarea parcurilor, a spatiilor verzi, a locurilor de joaca si a fantanilor arteziene din 
municipiul Slatina are unnătoarele responsabilităţi: 

- fundamentarea deciziei de concesionare cu respectarea prevederilor legale; 
- coordonarea procesului de elaborare a documentatiei de atribuire a contractului de concesiune; 
- stabilirea procedurii de atribuire a contractului de concesiune; 
- coordonarea procesului de elaborare, a strategiei de contractare a concesiunii. 

(2) Documentaţia de atribuire a contractului de concesiune privind administrarea 
domeniului public şi privat având ca obiect intretinerea, dezvoltarea si amenajarea parcurilor, a spatiilor 
verzi, a locurilor de joaca si a fantanilor arteziene din municipiul Slatina va fi supusă spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Slatina. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâ'ri vor fi duse la indeplinire de comisia de coordonare şi 

supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului public de administrare a domeniului 
public şi privat având ca obiect intretinerea, dezvoltarea si amenajarea parcurilor, a spatiilor verzi, a 
locurilor de joaca si a fantanilor arteziene din municipiul Slatina şi Direcţia Administrare Patrimoniu. 

Art. 4. Prezenta hotăr'âre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

Municipiului Slatina şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Direcţia Administrarea Patrimoniu; 
- Persoanele nominalizate la art. 2. 

, > 
PresOmnte-de-.sedinţa, Contrasemnează, 
ILIEVioleta Cristin,k Secretar generâ al municipiului Slatina 

- Ion IDITA ' 

Hotărăre alOsţ adOP-tătă cu 18 voturi „PENTRU". 
18 - consilieri prezenţi 
3 - consilieri absenţi 

21 - consilieri în funcţie. 


