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Nr.90/28.02.2022 
HOTĂRÂRE 

Referitoare la: alegere viceprimar al municipiului Slatina şi stabilirea calităţii de Inlocuitor de 
drept al primarului 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 
28.02.2022. 
Avănd In vedere: 

- iniţiativa primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.15137/22.02.2022; 
- raportul de specialitate nr.15143/22.02.2022 al Compartimentul APL, Acte Administrative, Arhivă; 
- prevederile HCL nr.311/04.10.2021 referitoare la constatarea incetării de drept a mandatului de 

consilier local al domnului Stăncioiu Georgel Claudiu, ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant 
a locului de consilier local, art.3, potrivit căruia: " La data incetării de drept a mandatului de 
consilier local Incetează de drept mandatul de viceprimar al domnului Stăncioiu Georgel Claudiu"; 

- prevederile art.152 alin. (1), (2), (3), (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- avizul favorabil al Comisiei juridică şi de disciplină, din cadrul Consiliului Local al municipiului 
Slatina; 

in temeiul art. 129 alin. (1), art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul AdministTativ, 

HOTĂRĂ$TE: 

Art.l. La data de 28.02.2022 se alege viceprimar al municipiului Slatina domnul BERECHET 
Mirel — Alexandru. 
Art.2.(1) incepănd cu data prezentei se desemnează domnul VILCELEANU Gigi-Ernes, 1n funcţia 
de viceprimar al municipiului Slatina, să exercite primul calitatea de Inlocuitor de drept al Primarului 
Municipiului Slatina 1n situaţia imposibilităţii acestuia de a-şi exercita atribuţiile prevăzute de lege. 

(2) in situaţia 1n care lipseşte Inlocuitorul de drept, atribuţiile Primarului Municipiului Slatina 
vor fi exercitate de către domnul BERECHET Mirel — Alexandru, viceprimar al municipiului 
Slatina. 

(3) Persoanele nominalizate la alin. (1) şi alin. (2) vor duce la Indeplinire prevederile 
prezentului mandat cu respectarea dispoziţiilor legale. 
Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică pe pagina de internet a Primăriei 
Municipiului Slatina şi se comunică la: 

Instituţia Prefectului — Judeţul Olt; 
Primarul Municipiului Slatina; 
Direcţia Generală Management; 

ele nominalizate la art.1; 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi instituţiile 

ubordinea consiliului local al municipiului Slatina. 

Preşedi iţ Contrasemnează, 
BRĂT I Secretar general al munici ' lui Slatina 

Mihai - Ion 11 A 

Hotărărea a fost a 8 voturi „PENTRU". 
18 - consilieri prezenţi 
2 - consilieri absenţi 

20 - consilieri In funcţie. 


