
Consiliul Local al municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr.254/09.08.2022 

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 până la data fnchiderii centrelor 
unde s-a efectuat vaccinarea organizate de Primăria municipiului Slatina, cu modificările şi 
completările ulterioare 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in şedinţa extraordinară din data 
de 09.08.2022. 

Având 1n vedere: 
Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Slatina, inregistrat la nr. 89973/05.08.2022; 
Nota de fundamentare a Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina nr. 7224/05.08.2022; 
Raportul de specialitate nr.89980/06.08.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
HCL nr. 214/28.06.2022 referitor 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 până la data inchiderii centrelor unde s-a efectuat vaccinarea organizate de Primăria 
municipiului Slatina; 
HCL nr. 251/26.07.2022 referitor la modificare şi completare HCL nr. 214/28.06.2022; 
prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor norrnative, 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 referitor 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 până la data 'inchiderii centrelor unde s-a efectuat vaccinarea organizate de Primăria 
municipiului Slatina, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1. La articolul 1, după alin. (2) se introduce un aliniat nou, alin. (3), care va avea următorul cuprins: 
" (3) Baza de date prevăzută la alin. (2) se completează operativ, dacă este cazul, de către Direcţia de 

Asistenţă. Socială Slatina, prin introducerea persoanelor eligibile. " 
2. La articolul 3, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(1) Tichetele de masă, pe suport electronic/de hârtie ce fac obiectul prezentei hotărki, se vor acorda 
pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere doar titularilor acestora, personal sau prin reprezentant 
legal, pe baza actului de identitate valabil şi a adeverinţei de vaccinare sau, in lipsa acesteia, orice document 
medical, asumat corespunzător de emitent, din care să rezulte efectuarea schemei complete de vaccinare şi 

date despre centrul de vaccinare. Reprezentantul legal va prezenta pe lângă documentele persoanei 
reprezentate, atât documentul de identitate valabil cât şi documentele din care rezultă calitatea de 
reprezentare a titularului dreptului." 

3. La articolul 3, după alin. (1) se introduce un aliniat nou, alin. (1'), care va avea următorul cuprins: 
"(1') Distribuirea tichetelor de masă, pe suport electronic/de hârtie ce fac obiectul prezentei hotărârt 

se face conform unui calendar de distribuţie, stabilit de Direcţia de Asistenţă Socială Slatina, pe baza: 



a) listelor de distribuţie (iniţiale), intocmite pe luni calendaristice 1n care s-a realizat cu schema 
completă de vaccinare (informatii preluate din baza de date pusă la dispozitie de coordonatorii centrelor de 
vaccinare); 

b) listelor de distributie suplimentare 'intocmite pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), depuse 
de către persoanele eligibile care nu au ridicat tichetele de masă dar nu se regăsesc 1n listele iniţiale." 

Art. II. Prezenta hotărke se va aduce la cunoştintă publică pe pagina de intemet a Primăriei 

Municipiului Slatina şi se va comunică la: 
Instituţia Prefectului — Judeţul Olt; 
Primarul municipiului Slatina; 
Direcţia Generală Economică; 
Direcţia de Asistenţă Socială Slatina; 
Directiei de Sănătate Publică Olt. 
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Hotărârea a fst itată cu 15 voturi „PENTRIÎ". 
15 - consilieri prezenţi 

6 - consilieri absenţi 
21 - consilieri in funcţie. 


