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Nr.251/26.07.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: modificare şi completare HCL nr. 214/28.06.2022 referitoare la stabilire măsuri privind 
distribuirea tichetelor de masă către persoanele vaccinate impotriva COVID-19 cu schemă 
completă de vaccinare care nu au beneficiat de aceste tichete pan'ăla data inchiderii centrelor 
unde s-a efectuat vaccinarea organizate de Primăria municipiului Slatina 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 
26.07.2022. 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Slatina, Inregistrat la nr. 86257/25.07.2022; 
Punctul de vedere al Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina nr. 6780/25.07.2022; 
Raportul de specialitate nr.86538/26.07.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
Adresa DSP Olt nr. 1270/808.07.2022 referitor distribuirea tichetele de masă persoanelor vaccinate 
impotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare în lunile octombrie - noiembrie 2021; 
HCL nr. 214/28.06.2022 referitor 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 inchiderii centrelor unde s-a efectuat vaccinarea organizate de Primăria 
municipiului Slatina; 
prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
avizul favorabil al Comisiei juridică şi de disciplină, al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
şi al Comisiei pentru Invăţământ, 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. I. HCL nr. 214/28.06.2022 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 Inchiderii centrelor unde s-a efectuat vaccinarea organizate de 
Primăria municipiului Slatina, se modifică şi se completează, astfel: 

1. Articolul 2 se modifică şi va avea urm'ătorul cuprins: 
"Art. 2. Pană la emiterea tichetelelor de masă pe suport electronic, pentru persoanele vaccinate 

'impotriva COVID-19 cu schemă completă, 1n perioada octombrie 2021 — 14 aprilie 2022, care nu au ridicat 
tichetele de masă pe suport hartie, 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 Public'ă 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. " 



2. La articolul 3, după alin. (3) se introduce un aliniat nou, alin. (4), care va avea următorul cuprins: 
"(4) Primarii localităţilor arondate centrelor de vaccinare organizate de Primaria municipiului 

Slatina, pot solicita să distribuie tichetele de masa către persoanele vaccinate Impotriva COVID-19 cu 
schemă completă de vaccinare care nu au beneficiat de aceste tichete şi au domiciliul 1n respectivele unitaţi 

administrative, pe baza procedurii stabilite de Direcţia de Asistenţă Socială Slatina. După distribuire, 
documentele justificative, respectiv registrul/tabelul de distribuţie şi documentele prevăzute la alin. 

(1) vor fi predate Direcţiei de Asistenţă. Socială Slatina." 

Art. II. Prezenta hofărăre 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 Sănătate Publică Olt. 

Contrasemnează, 
Secretar general al iiunicipiului Slatina 

Mihai - I IDITA 

Hotărârea iii ptată cu 18 voturi „PENTRU". 
18 - consilieri prezenţi 
3 - consilieri absenţi 

21 - consilieri în funcţie. 


