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Nr.92/15.03.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: modificare art.2 pct.6 din Hotărărea Consiliului Local nr. 2/10.11.2020 privind 
constituire comisii de specialitate fn cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina 

CONSILIUL LOCAL AL MuNicrpiuLui SLATINA, Intrunit 1n şedinţa extraordinară din data de 
15.03.2022. 

Avănd 1n vedere: 
- iniţiativa primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 20392/11.03.2022; 
- raportul de specialitate nr.20393/11.03.2022 al Compartimentului APL, Acte administrative, 

arhivă; 
- avizul favorabil al comisiei de specialitate juridică şi de disciplină din cadrul consiliului local; 
-1ncheierea nr.286/17.02.2022 emisă de Judecătoria Slatina prin care a fost validat mandatul de 

consilier local al municipiului Slatina pentru domnul DRĂGOI Nicolae; 
- 1n conformitate cu prevederile art. 13 alin.(2), pct. 2) şi alin.(4) din Regulamentul de Organizare 

şi funcţionare al Consiliului local Slatina, aprobat prin HCL nr.33/25.02.2021, modificat şi 
completat prin HCL nr. 79/20.04.2021; 

- prevederile art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 124 art.125, art. 141 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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 Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. I. Se aprobă modificarea art.2 pct.6 din Hotărărea Consiliului Local HCL nr. 2/ 10.11.2020 
privind constituire comisii de specialitate fn cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina şi 
va avea următorul conţinut: 

" 6. Comisia pentru protecţia mediului, agricultură şi turism alcătuită din 3 membri cu 
următoarea componenţă: 

- Consilier local BERECHET Mirel-Alexandru; 
- Consilier local ROGOJINARU Viorel 
- Consilier local DRĂGOI Nicolae ." 

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr.2/10.11.2020 referitoare la constituire comisii de 
specialitate in cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina modificată prin HCL 
nr.354/25.10.2021, rămân neschimbate. 
Art. III. Prezenta hotărke se va aduce la cunoştinţa publică pe pagina de internet a Primăriei 
Municipiului Slatina şi se comunică la: 

Prefectului — Judeţul Olt; 
Primarul. Municipiului Slatina; 
Memhtiloi \comisiei de specialitate nr.6; 
Direcţia,Ge\herală Economică. 

yreşedmte de şedinţ, Contrasemnează, 
ILIE, Violeta CriştM Secretar general al munici iu1ui Slatina 

Mihai - Ion I JTA 
- 

Hotărărea-alţst'00tată cu 20voturi „PENTRU". 
.£0 - consilieri prezenţi 

4 - consilieri absenţi 
21 - consilieri 1n funcţie. 


