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Nr. 412/31.10.2022 
HOTĂRÂRE 

Referitoare la: modificarea şi completarea anexei 2 Caietul de sarcini si anexa lh la Caietul de sarcini 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr.252/09.08.2022 referitoare la 
aprobarea delegării serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect 
intreţinerea, dezvoltarea şi atnenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor 
arteziene din municipiul Slatina 

Consiliul Local al Municipiului Slatina, intrunit 'in şedinţa ordinară din data de 31.10.2022. 

Având in vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr.116054/25.10.2022; 
- nota de fundamentare nr.11459/25.10.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Serviciul 

Unitate Locala Monitorizare; 
- raportul de specialitate nr.116063/25.10.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 252/09.08.2022 referitoare la aprobarea 

delegarii serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect intreţinerea, 
dezvoltarea şi amenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fantânilor arteziene din 
municipiul Slatina 

- prevederile art. 59 şi 60 din Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative - republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Slatina. 

in temeiul prevederilor art.129 alin.(1) lit. c, d alin.7 lit.n şi art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu 
prevederile art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

ART.I Se modifică Cap V. alin.3 lit. a) si Cap. V alin.3 lit. b) din anexa nr.2 la HCL nr.252 - Caietul 
de sarcini si vor avea următorul cuprins: 

- „CapV. alin.3 lit. a) minim necesar 50 persoane/muncitori calificati, necalificati" 
- „Cap. V alin.3 lit. b) cel putin 4 persoane pentru supraveghere şi coordonare, 2 ingineri de 

specialitate horticol si agronom si un sef coloana auto cu certificat ARR" 
ART.II Se modifică Anexa lh din Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Slatina nr.252/09.08.2022, 'in privinţa denumirii şi va avea următorul cuprins: 
"Anexa lh Cantitati Previzionate" 

ART.III - Se completează cap V. alin 3 din anexa nr.2 Caiet de sarcini la HCL nr. 252/09.08.2022 
si dupa lit. c) se introduce lit. d) care va avea următorul cuprins: 
- „d) Spatiu in Slatina sau adiacent pe o raza de 10 km in care sa se desfasoare activitatile un atelier de 
intretinere si reparatii mobilier urban, locuri de joaca, etc. si sa fie dotat cu aparatura si utilaje necesare". 

ART.IV. Se completeaza cap VII. Art.11 din anexa nr.2 Caiet de sarcini la HCL nr. 252/09.08.2022 
si dupa pct.32 se introduce pct.33 care va avea urmatorul cuprins: 
„ 33. cantitatea provizionata este obligatoriu ofertata in suma prevazuta in documentatia de atribuire". 

ART V. Anexa lh la Caietul de sarcini aprobat prin HCL nr. 252/09.08.2022 se completează şi după 

punctul 19 se introduc punctele 20,21,22,23,24 care vor avea următorul cuprins: 

" 20. Materiale si accesorii pentru mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, pergole, etc.) 



21. Materiale si accesorii pentru locuri de joaca ( aparate fitness, leagane, etc) 
22. Materiale si accesorii pentru fantani arteziene( pompe, tubulaturi, bazine, etc.) 
23. Materiale si accesorii pentru sisteme de irigat( tubulaturi, aspersoare, programatoare, 

etc.) 
24. Materiale dendricole (flori, arbusti, turba, etc.)" 

ART. VI - Rămân neschimbate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr.252/09.08.2022. 

ART. VII. - Prezenta hotărâre 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 Administrare Patrimoniu. 

Presedinte de sedintă, 

POPA Emil Costin 

f 

Contrasemnează, 

Secretar general al municipiului Slatina 
Mih - IDITA 

Hotărârea a fost-stdoptată cul8 voturi „PENTRU". _ - 
18 - consilieri prezenti 
3 - consilieri absenti 

21 - consilieri 1n functie. 


