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Nr.494/22.12.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobare grafic de execuţie la contractul nr.11302/25.08.2010 privind 
concesionarea serviciului public de salubrizare având ca obiect activităţile de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare din municipiul Slatina pentru anul 2023. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit In şedinţa ordinară din data de 
22.12.2022. 

Având in vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 132191/14.12.2022 la 
proiectul de hotărâre; 
- nota de fundamentare nr. 13154/14.12.2022, intocmită de către Direcţia Administrare Patrimoniu — 
Serviciul Unitatea Locală de Monitorizare; 
- raportul de specialitate nr.132223/14.12.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- avizul favorabil al Comisiei Juridice disciplină şi Comisiei Buget - Finanţe; 
- prevederile HCL nr. 88/21.04.2010, modificată şi completată prin HCL nr. 154/29.06.2010, 
referitoare la concesionarea prin licitaţie publică a serviciului public de salubrizare având ca obiect 
activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratament fitosanitar din municipiul Slatina; 
- prevederile HCL nr. 210/12.08.2010 referitoare la aprobarea contractului de concesiune nr. 
11302/25.08.2010 privind concesiunea serviciului public de salubrizare având ca obiect activităţile de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratament fitosanitar din municipiul Slatina; 
- prevederile Ordinului nr. 520/27.11.2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui 
Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului — cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 
- prevederile Programului comun de dezinsecţie şi deratizare al municipiului Slatina nr. 
3489/23.06.2017, 
- adresa emisă de către SC CORAL IMPEX SRL sub nr. OT 753/17.11.2022, Inregistrată la D.A.P. 
Slatina sub nr. 12277/17.11.2022, prin care se Inaintează propunerea pentru graficul de execuţie 
privind activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare din Municipiul 
Slatina pentru anul 2023; 

in conformitate cu prevederile art.129, alin. (2), lit. d) coroborat cu prevederile art. 139, alin. 
(1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.l. (1) Se aprobă graficul de execuţie privind activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie deratizare şi 
tratamente fitosanitare din municipiul Slatina pentru anul 2023, conform Anexei nr. 1, anexă care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Graficul de execuţie se poate modifica In cazul unor infestări severe şi alte cazuri temeinic 
justificate, cu avizul sau la recomandarea organelor abilite. 

(3) Perioadele de execuţie ( lunile ) pentru acţiunile cuprinse In grafic, se pot modifica prin 
avansare sau devansare in funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice coroborate cu evoluţia factorilor 
care pot influenţa menţinerea densităţii populaţiilor de tânţari şi alte insecte de interes medical, a 
rozătoarelor sinantrope sub nivelul stării de disconfort i influenţarea riscului de transmitere a unor 

agenţi patogeni prin aceşti vectori precum şi a apariţiei şi evoluţiei bolilor şi dăunătorilor in cazul 
tratamentului fitosanitar. 



Art. 2. - Graficul aprobat prin prezenta hotărâre va face obiectul unui act adiţional la contractul de 
concesiune nr. 11302/25.08.2010 având ca obiect prestarea serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie, 

deratizare şi tratament fitosanitar din municipiul Slatina, conform Anexei nr. 2, anexă care face parte 
integrantă din prezenta hotărăre. 

Art. 3. - Se imputerniceşte Primarul municipiului Slatina să semneze actul adiţional menţionat la Art. 2. 
Art.4. - Direcţia Administrare Patrimoniu Slatina prin Serviciul Unitatea de Monitorizare, va urm'ări 

respectarea gaficului de execuţie pentru anul 2023, conform prezentei hotărări. 

Art. 5. - Prevederile prezentei hotărări vor fi duse la indeplinire de cătTe Direcţia Administrare Patrimoniu 
Slatina şi S.C. Coral Impex S.R.L. 

Art. 6. - Prezenta hotătire se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de intemet a Primăriei 

municipiului Slatina şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Direcţia Administrare Patrimoniu Slatina; 
- S.C. Coral Impex SRL, cu sediul principal în Ploieşti, str. Peneş Curcanul, nr. 8, bl. 151 C, ap. 

10, jud. Prahova; 

Contrasemnează, 

Secretar general al munici u1ui Slatina 
Mihai - Ion 

OLT 0,‘"5 

Hotărărea a i t adoptată cu 19 voturi „PENTRU". 
19 - consilieri prezenţi 

1 - consilier absent 
20 - consilieri în funcţie. 
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ANEXA NR. 1 la HCL nr. 494/22.12.2022 

GRAFIC DE EXECUTIE 

La contractul nr. 11302/25.08.2010 privind concesionarea serviciului public de salubrizare având ca 
obiect activităţile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare din municipiul 
Slatina pentru anul 2023. 

Nr. 

crt. 

Denumire 
lucrări 

Cantitate Nr. treceri 
Intr-o 
etapă 

Perioada de 
execuţie 

Obsv. 

1. 
Deratizare domeniu 
public 

2.500.000 mp 1 Aprilie 

2. 
Tratament 
fitosanitar 

30.924 buc 1 Mai După 

1nceperea anului 
biologic şi la 
apariţia bolilor şi 

dăunătorilor 

3. 
Dezinsecţie 

domeniu public 
4.500.000 mp 2 Iunie 

3.000.000 mp 2 
Tratament 
fitosanitar 

30.924 buc 1 

4. 
Dezinsecţie 

domeniu public 
4.500.000 mp 2 Iulie 

3.000.000 mp 2 
Tratament 
fitosanitar 

30.924 buc 1 

Deratizare domeniu 
public 

2.500.000 mp 1 

5. 
Dezinsecţie 

domeniu public 
4.500.000 mp 2 August 
3.000.000 mp 2 

6. 
Dezinsecţie 

domeniu public 
4.500.000 mp 2 Septembrie 

3.000.000 mp 2 

7. 
Deratizare domeniu 
public 

2.500.000 mp 
A?... 

Octombrie , 

- 
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Anexa nr. 2 LA H.C.L. nr.494/22.12.2022 

ACT ADITIONAL NR. din / 202 

LA CONTRACTUL nr. 11302/25.08.2010 privind concesionarea seviciului public de salubrizare 
având ca obiect activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare din 
municipiul Slatina 

incheiat astăzi  202_ Intre: 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA — DIRECTIA ADMINISTRARE 
PATRIMONIU, ca persoană juridică de drept public, cu sediul In localitatea Slatina, str. Unirii, nr. 2B, cod 
fiscal 4394811, cont nr. RO 97TREZ 50621300205XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Slatina, legal 
reprezentat prin primar domnul Constantin Stelian Emil MOT şi director executiv doamna Narcisa 
Ionela IONESCU, 1n calitate de concedent, pe de o parte, 
şi 

S.C. CORAL IMPEX S.R.L., Inregistrată la Registrul Comerţului Prahova sub nr. J29/2811/1993, cod 
fiscal RO 4986244, cu sediul principal 1n municipiul Ploieşti, str. Peneş Curcanu, nr. 8. bl. 151 C, ap. 10, 
jud. Prahova, reprezentată prin domnul Alexandru BADEA, având funcţia de administrator, In calitate de 
concesionar, 

Art. I. in temeiul prevederilor H.C.L. nr.   2022, prin prezentul act adiţional la 
contractul nr. 11302/25.08.2010 privind concesionarea serviciului public de salubrizare având ca obiect 
activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare din municipiul Slatina, prevederile 
art. 3, lit c) „graficul de executie", se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„ (1) Se aprobă graficul de execuţie privind activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente 
fitosanitare pentru anul 2023, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Denumire 
lucrări 

Cantitate Nr. treceri 
Intr-o 
etapă 

Perioada de 
execuţie 

Obsv. 

1. 
Deratizare domeniu 
public 

2.500.000 mp 1 Aprilie 

2. 
Tratament 
fitosanitar 

30.924 buc 1 Mai După 
inceperea anului 
biologic şi la 
apariţia bolilor şi 
dăunătorilor 

3. 
Dezinsecţie 
domeniu public 

4.500.000 mp 2 Iunie 

3.000.000 mp 2 



Tratament 
fitosanitar 

30.924 buc 1 

4. 
Dezinsecţie 
domeniu public 

4.500.000 mp 2 Iulie 

3.000.000 mp 2 
Tratament 
fitosanitar 

30.924 buc 1 

Deratizare domeniu 
public 

2.500.000 mp 1 

5. 
Dezinsecţie 
domeniu public 

4.500.000 mp 2 August 
3.000.000 mp 2 

6. 
Dezinsecţie 
domeniu public 

4.500.000 mp 2 Septembrie 

3.000.000 mp 2 

7. 
Deratizare domeniu 
public 

2.500.000 mp 1 Octombrie 

( 2 ) Graficul de execuţie se poate modifica 1n cazul unor infestări severe şi alte cazuri temeinic 
justificate, cu avizul sau la recomandarea organelor abilite. 

( 3 ) Perioadele de execuţie ( lunile ) pentru acţiunile cuprinse In grafic, se pot modifica prin 
avansare sau devansare 1n funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice coroborate cu evoluţia factorilor care 
pot influenţa menţinerea densităţii populaţiilor de tânţari şi alte insecte de interes medical, a rozătoarelor 

sinantrope sub nivelul stării de disconfort şi influenţarea riscului de transmitere a unor agenţi patogeni prin 
aceşti vectori precum şi a apariţiei şi evoluţiei bolilor şi dăunătorilor in cazul tratamentului fitosanitar. 

Art. II. Celelalte clauze ale contractului de concesiune al serviciului public de salubrizare având ca 
obiect activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare din municipiul Slatina, 
rămân valabile. 

Prezentul act adiţional a fost Incheiat In 2 ( două ) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

Concedent, 

* 
Pr‘(şedin4:4e edi 

VAT' qn 

f 

Concesionar, 


