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Nr. 61/28.02.2023 

HOTĂRÂRE 

Referitor la: modificarea HCL nr.376/29.09.2022 referitoare la constituire comisie de 
coordonare si supervizare pentru pregatirea contractului privind concesionarea serviciului 
public de salubrizare având ca obiect activitatile de neutralizare, sortare si recuperare a 
deseurilor rezultate din constructii si demolari din Municipiul Slatina. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, 'intrunit in şedinţa ordinară din data de 
28. 02.2023 

Având in vedere: 
-initiativa primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.17564/28.02.2023 
- nota de fundamentare nr.2006/28.02.2023; 
- raportul de specialitate nr.17567/28.02.2023 al Compartimentului Juridic, Contencios 
- prevederile art.59 din Legea 24/2000 referitoare la normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
- avizul favorabil al comisiei juridice si de disciplina din cadrul Consiliului Local al Municipiului 

Slatina; 
- in conformitate cu prevederile art. 129, alin. 14, coroborat cu art. 139, alin. 1 si art. 196 alin.1, lit.a 

din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 

HOT.ĂRĂŞTE : 

Art. I. Denumirea Hotărârii Consiliului Local nr.376/29.09.2022 se modifică si va avea urmatorul 
continut 

« Hotărâre referitoare la: constituire comisie de coordonare şi supervizare pentru pregatirea 
contractului privind concesionarea serviciului public de salubrizare având ca obiect activitatile de 
colectare si reciclare a deseurilor rezultate din constructii si demolari din Municipiul Slatina. » 

Art. IL Articolele 1, 2 si 3 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina 
nr.376/29.09.2022 se modifica si vor avea urmatorul continut : 

« Art.1 Se constituie comisia de coordonare şi supervizare pentru pregatirea contractului 
privind concesionarea a serviciului public de salubrizare având ca obiect activitatile de colectare si 
reciclare a deseurilor rezultate din constructii si demolari din Municipiul Slatina, în următoarea 
componenţă: 

Alexandru Mirel Berechet — viceprimar al Municipiului Slatina; 
Narcisa Ionela Ionescu — director Directia Administrare Patrimoniu; 
Alin Calota - director general Directia Generala Economica 
Georgica Diaconu—consilier juridic —Compartimentul Guvemanta Corporativa 
Mihaela Otincelescu — şef serviciu Indrumare Asociatii de Proprietari. 

- Andrei Eremia — sef serviciu ULM — Directia Administrare Patrimoniu 
Art. 2. (1) Comisia de coordonare şi supervizare pentru pregatirea contractului privind concesionarea 

a serviciului public de salubrizare având ca obiect activitatile de colectare si reciclare a deseurilor 
rezultate din constructii si demolari din Municipiul Slatina, are următoarele responsabilităţi: 

- fundamentarea deciziei de concesionare cu respectarea prevederilor legale; 



- coordonarea procesului de elaborare a documentatiei de atribuire a contractului de 
concesiune; 

- stabilirea procedurii de atribuire a contractului de concesiune; 
- coordonarea procesului de elaborare, a strategiei de contractare a concesiunii. 
(2) Documentaţia de atribuire a contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare 

având ca obiect activitatile de colectare si reciclare a deseurilor rezultate din constructii si demolari din 
Municipiul Slatina va fi supusă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Slatina. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de comisia de coordonare şi 
supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare având ca 
obiect activitatile de colectare si reciclare a deseurilor rezultate din constructii si demolari din 
Municipiul Slatina şi Direcţia Administrare Patrimoniu." 

Art.111 Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Slatina 
nr.376/29.09.2022 raman neschimbate. 

Art. IV. Prezenta hotArâre se va aduce la cunoştinţă pe pagina de internet a Primăriei 
municipiului Slatina şi se comunică la: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Direcţia Administrarea Patrimoniu; 
- Persoanele nominalizate la art. 2. 

Presedinte/ Contrasemnează, 
VĂT Secretar general al municipiul atina 

Mihai - Ion 1D 

Hotărărea a fost adoptată cu 20 voturi „PENTRU". 
20- consilieri prezenţi 
1 - consilier absent 

21 - consilieri in funcţie. 


