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Proces verbal 

incheiat astăzi 03.02.2023, 1n şedinţa extraordinară de Indată a Consiliului Local al municipiului 
Slatina, In baza Dispozitiei Primarului nr. 87/03.02.2023. 

La şedinţă participă domnul Vilceleanu Gigi-Ernes- Viceprimarul municipiului Slatina, domnul Mirel-
Alexandru Berechet -Viceprimarul municipiului Slatina, domnul Mihai-Ion Idita - Secretar general al 
municipiului Slatina, directori ai Direcţiilor şi Serviciilor publice, reprezentanţi mass-media. 

Lucrările şedinţei extraordinare de Indată sunt conduse de domnul Vătrai Ion, desemnat preşedinte de 
şedinţă, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 483/29.11.2022. 

Şedinţa consiliului local s-a desfăşurat legal, 1n prezenţa unui număr de 17 consilieri locali prezenti 
din 21 consilieri in funcţie, după cum urmează: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, 
Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Roşu 

Aurel, Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Lipsesc domnii consilieri locali: Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Şerban 

Gabriela, Văduva Ştefan. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - constată că şedinţa extraordinară de Indată 

este statutară.. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor locali 
procesul verbal al şedintei ordinare din data de 31.01.2023, acesta fiind aprobat cu unanimitate de 
voturi „pentru "exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi 

Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi 

Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru 
Viorel, Roşu Aurel, Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor locali 
borderoul ordinii de zi unde sunt Inscrise un număr de 15 proiecte de hotărâre, acesta fiind aprobat 
cu unanimitate de voturi „pentru "exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Costică Eugen-Romeo, Dincă 

Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Rogojinaru Viorel, Roşu Aurel, Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Buget local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023; aprobare 
program obiective de investiţii pentru anul 2023; aprobare program de dotări pe anul 2023; aprobare 
repartizare excedent in vederea finanţăxii cheltuielilor secţiunii de dezvoltare aferenta bugetului local pe 

anul 2023; aprobare program obiective de investiţii la Unităţile de Invăţământ pentru anul 2023; aprobare 

fise ale obiectivelor de investiţii. 



2.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI 
ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII pentru anul 
2023; aprobarea programului obiectivelor de investitii pentru anul 2023, finantate din venituri proprii. 
3.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare credite bugetare repartizate pe articole şi alineate pentru anul 
2023 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, capitolul 54.02-" Alte servicii 
publice generale"; aprobare număr de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază 

pentru anul 2023; aprobare program obiective de investiţii pe anul 2023; aprobare fişe ale obiectivelor de 
investiţii. 
4.Proiect de hotărâre referitor la: „aprobare credite bugetare pentru anul 2023 Serviciului Public 
Direcţia Poliţia Locală, repartizate pe articole şi alineate; aprobare program obiective de investiţii publice 
pe anul 2023; aprobare program de dotări pe anul 2023; aprobare număr de personal, permanent şi 

temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2023; aprobare fişe obiective de investiţii pe anul 2023 . 
5.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare credite bugetare repartizate pe articole si alineate precum şi 

aprobare program de investiţii, program de dotări, număr de personal permanent şi temporar şi aprobare 
fişe ale obiectivelor de investiţii pe anul 2023 la Direcţia de Asistenţă Socială Slatina, capitolele: 65.02—
„Invăţământ”, 66.02 — „Sănătate" si 68.02 — „Asistenţă socială". 

6.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare credite bugetare repartizate pe articole si alineate pe anul 
2023 pentru Clubul Sportiv Municipal Slatina, aprobare program obiective de investitii pe anul 2023, 
aprobare fise obiective de investitii pe anul 2023, cu finantare din buget local. 
7.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare buget de venituri şi cheltuieli finantat integral sau partial din 
venituri proprii pe anul 2023, aprobare program obiective de investitii la Clubul Sportiv Municipal Slatina 
şi aprobarea utilizarii excedentului cumulat la finele anului 2022. 
8.Proiect de hotărâre referitor la: „aprobare credite bugetare repartizate pe articole i alineate pe anul 
2023 pentru Direcţia Administrare Patrimoniu; aprobare program obiective de investitii pe anul 2023; 
aprobare program de dotari pe anul 2023; aprobare numar de personal, fond salarii de baza pe anul 2023 şi 

aprobare fise obiective de investitii pe anul 2023 . 
9.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare credite bugetare pentru anul 2023 repartizate Serviciului 
public de gestionare a câinilor fără stăpan Slatina cu finanţare din bugetul local pentru anul 2023. 
10.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pentru Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina 1n anul 2023. 
11.Proiect de hotărâre referitor la: „aprobare credite bugetare, repartizate pe articole i alineate, pe anul 
2023 pentru Direcţia Administrarea Străzilor si Iluminatului Public; aprobare program obiective de 
investiţii publice pe anul 2023; aprobare program de dotări pe anul 2023; aprobare număr de personal 
permanent si temporar si fondul salariilor de baza pe anul 2023, aprobare fise obiective de investiţii pe anul 
2023. 
12.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli finantat integral sau 
partial din venituri proprii pe anul 2023 si utilizarea excedentului anului 2022 rezultat din executia 
bugetului de venituri si cheltuieli finantate integral sau partial din venituri proprii la Administrarea 
Strazilor si Iluminatului Public, aprobare program obiective de investitii publice pe anul 2023, aprobarea 
fiselor obiectivelor de investitii cu finantare din venituri proprii pe anul 2023. 
13.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea plătii cotizatiei anuale de membru a Municipiului Slatina 
pe anul 2023 către Asociaţia Municipiilor din Romania Bucuresti, str. Matei Basarab, nr.63, sector 3. 
14.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea plăţii cotizaţiei Municipiului Slatina pe anul 2023 pentru 
susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „OLT - ECO" str. Manastirii, nr.1A, Slatina, 
jud. Olt. 
15.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea plăţii cotizatiei Municipiului Slatina pe anul 2023 pentru 
sustinerea activitatii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de 
Alimentare cu Apă si de Canalizare „OLTUL" str. Draganesti, nr.25, Slatina, jud. Olt. 



Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 1 pe ordinea de zi referitor la: aprobare Buget local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023; aprobare 
program obiective de investiţii pentru anul 2023; aprobare program de dotări pe anul 2023; aprobare 
repartizare excedent in vederea finanţării cheltuielilor secţiunii de dezvoltare aferenta bugetului local pe 
anul 2023; aprobare program obiective de investiţii la unităţile de Invăţământ pentru anul 2023; aprobare 
fise ale obiectivelor de investiţii, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat 
obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru " exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Costică Eugen-Romeo, Dincă 

Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Rogojinaru Viorel, Roşu Aurel, Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel 
devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 27/03.02.2023. 

Domnul Vătrai Ion 1n calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâreinscris la 
nr. 2 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI 
ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII pentru anul 
2023; aprobarea programului obiectivelor de investitii pentru anul 2023, finantate din venituri proprii, 
precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de 
cuvânt, astfel că 11 supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi ,,pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet 
Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie 
Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Roşu Aurel, 
Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 28/03.02.2023. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 1nscris la 
nr. 3 pe ordinea de zi referitor la: aprobare credite bugetare repartizate pe articole şi alineate pentru anul 
2023 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, capitolul 54.02-" Alte servicii 
publice generale"; aprobare număr de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază 

pentru anul 2023; aprobare program obiective de investiţii pe anul 2023; aprobare fişe ale obiectivelor de 
investiţii, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, 

luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu un număr de 16 voturi 
,,pentru " exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufi-osina, 
Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Roşu 

Aurel, Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vătrai Ion, vrecum şi o abfinere exprimată de domnul consilier 
local Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 
29/03.02.2023. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 4 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare credite bugetare pentru anul 2023 Serviciului Public 
Direcţia Poliţia Locală, repartizate pe articole şi alineate; aprobare program obiective de investiţii publice 
pe anul 2023; aprobare program de dotări pe anul 2023; aprobare număr de personal, permanent 
temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2023; aprobare fişe obiective de investiţii pe anul 2023 , 
precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de 
cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi ,,pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufi-osina, Berechet 
Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie 
Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Roşu Aurel, 
Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vătrai Ion, VlIceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municiviului Slatina nr. 30/03.02.2023. 



Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 5 pe ordinea de zi referitor la: aprobare credite bugetare repartizate pe articole si alineate precum şi 

aprobare program de investiţii, program de dotări, număr de personal permanent şi temporar şi aprobare 
fişe ale obiectivelor de investiţii pe anul 2023 la Direcţia de Asistenţă Socială Slatina, capitolele: 65.02—
„Invăţământ”, 66.02 — „Sănătate" si 68.02 — „Asistenţă socială", precizând că acest proiect de hotărâre a 
fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că 11 supune spre aprobare, 
acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa 
Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Costică Eugen-
Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş 

Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Roşu Aurel, Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vătrai Ion, Vilceleanu 
Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 31/03.02.2023. 

Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 6 pe ordinea de zi referitor la: aprobare credite bugetare repartizate pe articole si alineate pe anul 
2023 pentru Clubul Sportiv Municipal Slatina, aprobare program obiective de investitii pe anul 2023, 
aprobare fise obiective de investitii pe anul 2023, cu finantare din buget local, precizând că acest proiect de 
hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre 
aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Roşu Aurel, Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
32/03.02.2023. 

Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 7 pe ordinea de zi referitor la: aprobare buget de venituri şi cheltuieli finantat integral sau partial din 
venituri proprii pe anul 2023, aprobare program obiective de investitii la Clubul Sportiv Municipal Slatina 
şi aprobarea utilizarii excedentului cumulat la finele anului 2022, precizând că acest proiect de hotărâre a 
fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că 11 supune spre aprobare, 
acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa 
Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Costică. Eugen-

Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş 

Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Roşu Aurel, Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vătrai Ion, Vileeleanu 
Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 33/03.02.2023. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 8 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare credite bugetare repartizate pe articole şi alineate pe anul 
2023 pentru Direcţia Administrare Patrimoniu; aprobare program obiective de investitii pe anul 2023; 
aprobare program de dotari pe anul 2023; aprobare numar de personal, fond salarii de baza pe anul 2023 şi 

aprobare fise obiective de investitii pe anul 2023, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu 

s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare acesta fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 

Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Costică Eugen-Romeo, 

Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-

Bogdan, Rogojinaru Viorel, Roşu Aurel, Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, 

astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 34/03.02.2023. 



Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 9 pe ordinea de zi referitor la: aprobare credite bugetare pentru anul 2023 repartizate Serviciului 
public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina cu finanţare din bugetul local pentru anul 2023, precizând 
că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel 
că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu un număr de 16 voturi „pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Costică 

Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Roşu Aurel, Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes, precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Antonescu 
Constantin, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 35/03.02.2023. 

Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 10 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pentru Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina în anul 2023, precizând 
că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel 
că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu un număr de 16 voturi „pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Costică 

Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Roşu Aurel, Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes, precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Antonescu 
Constantin, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 36/03.02.2023. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 11 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare credite bugetare, repartizate pe articole i alineate, pe anul 
2023 pentru Direcţia Administrarea Străzilor si Iluminatului Public; aprobare program obiective de 
investiţii publice pe anul 2023; aprobare program de dotări pe anul 2023; aprobare număr de personal 
permanent si temporar si fondul salariilor de baza pe anul 2023, aprobare fise obiective de investiţii pe anul 
2023 , precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări 

de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet 
Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie 
Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Roşu Aurel, 
Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 37/03.02.2023. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre linscris la 
nr. 12 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli finantat integral sau 
partial din venituri proprii pe anul 2023 si utilizarea excedentului anului 2022 rezultat din executia 
bugetului de venituri si cheltuieli finantate integral sau partial din venituri proprii la Administrarea 
Strazilor si Iluminatului Public, aprobare program obiective de investitii publice pe anul 2023, aprobarea 
fiselor obiectivelor de investitii cu finantare din venituri proprii pe anul 2023, precizând că acest proiect de 
hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre 
aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Roşu Aurel, Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
38/03.02.2023. 



Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 13 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea plătii cotizatiei anuale de membru a Municipiului Slatina 
pe anul 2023 către Asociaţia Municipiilor din Romania Bucuresti, str. Matei Basarab, nr.63, sector 3, 
precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de 
cuvânt, astfel că 11 supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet 
Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie 
Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Roşu Aurel, 
Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vătrai Ion, Vficeleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municiniului Slatina nr. 39/03.02.2023. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 14 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea plăţii cotizaţiei Municipiului Slatina pe anul 2023 pentru 
susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „OLT - ECO" str. Manastirii, nr.1A, Slatina, 
jud. Olt, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări 

de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi ,.,pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet 
Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie 
Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Roşu Aurel, 
Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municiplului Slatina nr. 40/03.02.2023. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 15 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea plăţii cotizatiei Municipiului Slatina pe anul 2023 pentru 
sustinerea activitatii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de 
Alimentare cu Apă si de Canalizare „OLTUL" str. Draganesti, nr.25, Slatina, jud. Olt, precizând că acest 
proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl 
supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii 

consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa 

Marius, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Roşu Aurel, Stroiuleasa Loredana Mihaela, 

Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municiniului Slatina 

nr. 41/03.02.2023. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă — precizează faptul că aceasta este şedinţă 

extraordinară de indată şi ca atare nu este Inscris punctul intrebări, interpelări, drept pentru care declară. 

Inchise 1ucrăi xtraordinare de indată din data de 03.02.2023. 
0 

Preşedirit 
yă 

Secretar general al m icipiului Slatina, 
Mihai - n IDITA 


