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Nr.214/28.06.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: stabilire măsuri privind distribuirea tichetelelor de masă către persoanele vaccinate 
impotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare care nu au beneficiat de aceste 
tichete până la data inchideril centrelor unde s-a efectuat vaccinarea, organizate de 
Primăria municipiului Slatina 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2022. 

Având in vedere: 
Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Slatina, Inregistrat la nr.77251/28.06.2022; 
Raportul de specialitate al Serviciul Administrativ la nr. 77254/28.06.2022; 
Procesele verbale nr. 10065/23.05.2022 şi 1044/27.05.2022 prin care DSP Olt a pus la dispoziţia 
Primăriei municipiului Slatina 6211 carnete tichete de masă în vederea distribuirii către persoanele 
vaccinate impotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare care nu au beneficiat de aceste 
tichete de masă până la data inchiderii centrelor de vaccinare; 
Adresa DSP Olt nr. 10315/26.05.2022 referitor la tichetele de masă pe suport electronic, prevăzute 
art. XV din OUG nr. 44/2022; 
Art. XV din OUG nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri 1n cadrul sistemului de sănătate, 
precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative; 
avizul favorabil al Comisiei juridică şi de disciplină, al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
şi al Comisiei pentru Invăţărnâ'nt, sănătate, familie şi protecţia copilului din cadrul Consiliului Local 
al Municipiului Slatina; 

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) şi (7) lit. b) şi c) coroborat cu art. 139 alin (1) şi art. 196 alin.(1) 
lit. a) din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. (1) Distribuirea tichetelelor de masă pe suport electronic, prevăzute art. XV din OUG nr. 
44/2022, către persoanele vaccinate Impotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare care nu au 
beneficiat de aceste tichete până la data inchiderii centrelor de vaccinare unde s-a efectuat vaccinarea 
organizate de Primăria municipiului Slatina, se va face de Direcţia de Asistenţă Socială Slatina. 

(2) Baza de date privind persoanele vaccinate 'impotriva COVID-19 cu schemă completă de 
vaccinare care nu au beneficiat de aceste tichete de masă până la data inchiderii centrelor de vaccinare va 
fi pusă la dispoziţia Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina de către Serviciul Administrativ al Primariei 
municipiului Slatina conform documentelor aferente desfăşurării activităţii de vaccinare preluate la 
Inchiderea centrelor de vacinare de la coordonatorii centrelor de vaccinare. 

Art. 2. Până la emiterea tichetelelor de masă pe suport electronic, pentru persoanele vaccinate 
Impotriva COVID-19 cu schemă completă, 1n perioada noiembrie 2021 — 2 mai 2022, care nu au ridicat 
tichetele de masă pe suport hârtie, prevăzute la art. 212 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială Slatina va distribui tichetele de vaccinare pe suport 
de hartie puse la dispozitia Primariei municipiului Slatina de Direcţia de Sănătate Publică Olt. Tichetele de 
vaccinare vor fi puse la dispozitia Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina de către Direcţia Generală 
Economică a Primariei municipiului Slatina, eşalonat 1n funcţie de programările persoanelor pentru 
ridicarea tichetelor coroborat cu volumul distriburii efective. 



Art. 3. (1) Tichetele de masă, pe suport electronic/de hârtie ce fac obiectul prezentei hotărâri, se vor 
distribui pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere doar titularilor acestora, personal sau prin 
reprezentant legal, pe baza actului de identitate In original şi a adeverintei de vaccinare. Reprezentantul 
legal va prezenta atât documentul de identitate în original cât şi documentele din care rezultă calitatea de 
reprezentare a titularului dreptului. 

(2) Programarea distribuirii tichetelor se va face telefonic de către Direcţia de Asistenţă Socială. 
Slatina. 

(3) Persoanele imobilizate din Slatina care au fost vaccinate la domiciliu de echipele mobile sau 
imobilizate la data programării, vor prirni acasă tichetele de masă cuvenite, distribuite prin angajaţii 
Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 
Municipiului Slatina şi se va comunică la: 

Instituţia Prefectului — Judeţul Olt; 
Primarul municipiului Slatina; 
Direcţia Generală Economică; 
Direcţia de Asistenţă Socială Slatina; 
Direcţiei de Săşigate Publică Olt. 

' - 
PretOdinte de ş'effinţă, 
ŞRI3AN Gabriela 

Contrasemnează, 
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai - Ion IDITA 

Hotărărea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU". 
18 - consiheri,Prezenţi 
3 - consiliek--ăbsenţi 

21 - consilieri în funcţie. 


