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Proces — verbal 

incheiat astăzi 09.02.2022. In şedinta extraordinară de Indată a Consiliului Local al municipiului 
Slatina, In baza Dispozitiei Primarului nr. 330/09.02.2022. 

La şedinţă participă domnul Constantin Stelian Emil MOŢ - Primarul municipiului Slatina, domnul 
Vilceleanu Gigi-Ernes - Viceprimarul municipiului Slatina, domnul Mihai-Ion IDITA - Secretarul general 
al municipiului Slatina, directori ai Direcţiilor şi Serviciilor publice. 

Luerările şedinţei de Indată sunt conduse de doamna Brătoi Eufrosina, desemnată preşedinte de 
şedinţă, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 403/25.11.2021. 

Şedinţa consiliului local s-a desfăşurat legal, 1n prezenţa unui număr de 15 consilieri locali In functie, 
după cum urmează.: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Lipsesc domnii consilieri locali: Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, Cirloganu Silviu-Mihai, 
Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedinţă - constată că şedinţa extraordinară de 
indată este statutară. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor 
locali procesul verbal al sedintei ordinare din data de 31.01.2022, acesta fiind aprobat cu unanimitate 
de voturi „pentru "exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet 
Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — 
Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor 
locali borderoul ordinii de zi unde sunt Inregistrate un număr de 35 proiecte de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu un număr de 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 

Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, VIleeleanu Gigi-Ernes,  precum si o 
abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu. 

Ordinea de zi: 
1.Prolect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
371/03.11.2022 referitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii nou „Reabilitare strada Artileriei" depusă 1n cadrul Programului Naţional de 
Investiţii „Anghel Saligny". 
2.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 

372/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de finanţare i a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiţii nou „Reabilitare strada Constructorului " depusă 1n cadrul Programului Naţional de 

Investiţii „Anghel Saligny". 
3.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 

373/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiţii nou „Reabilitare strada Depozitelor " depusă 1n cadrul Programului Naţional de 

Investiţii „Anghel Saligny". 



4.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
375/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii nou „Reabilitare strada Recea " depusă 1n cadrul Programului Naţional de 
Investiţii „Anghel Saligny". 
5.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
376/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii nou „Reabilitare strada Tudor Vladimirescu "depusă In cadrul Programului 
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny". 
6.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
378/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii nou „Reabilitare strada Ecaterina Teodoroiu"depusă 1n cadrul Programului 
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny". 
7.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
379/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii nou „Reabilitarea strazilor Ionaşcu şi 13 Decembrie" depuse 1n cadrul Programului 
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny". 
8.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
380/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii nou „Reabilitare strada Silozului" depusă 1n cadrul Programului Naţional de 
Investiţii „Anghel Saligny". 
9.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 13, situat 1n municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 
37, jud. Olt, către titularii contractelor de Inchiriere care au depus cereri de cumpărare. 

10.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului V5, sc. A, situat In municipiul Slatina, b-dul A. I. 
Cuza nr. 19, către titularii contractelor de Inchiriere care au depus cereri de cumpărare. 

11.Proiect de hotărâre referitor la: trecerea din domeniul public al municipiului Slatina, In domeniul 
privat, a imobilului-teren In suprafaţă de 48000 mp, situat In municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu 
nr. 169, jud. Olt. 
12.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 306/28.09.2021 
13.Project de hotărâre referitor la: vânzarea către domnul Mangiru Marin, a terenului In suprafaţă de 
234 mp (din masurători cadastrale 241 mp), ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat 1n 
municipiul Slatina strada Orhideelor nr.5, jud. Olt. 
14.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea fără licitaţie publică, a terenurilor aferente garajelor din 
cadrul amplasamentului de garaje situat In municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu, 1n spatele 
blocului 8, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către proprietarii de garaje edificate pe aceste 
terenuri. 
15.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea fără licitaţie publică a terenului In suprafaţă de 128 mp, 
situat In municipiul Slatina, strada Prim'ăverii nr.6A, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, 
prin exercitarea dreptului de preemţiune de către S.0 APIARIA COM S.R.L. 
16.Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea spre exploatare a bunurilor ce aparţin U.A.T. - Slatina 
către operatorul intern de transport S.C. LOCTRANS S.A. 1n vederea Indeplinirii serviciului de transport 
public local de călători prin curse regulatein municipiului Slatina. 
17.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Buget local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022; aprobare 
program obiective de investitii pentru anul 2022; aprobare program de dotari pe anul 2022; aprobare 
repartizare excedent in vederea finantarii cheltuielilor sectiunii de dezvoltare aferenta bugetului local pe 
anul 2022; aprobare program obiective de investitii la unitatile de invatamant pentru anul 2022; aprobare 
fise ale obiectivelor de investitii. 
18.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Buget credite interne pe anul 2022; aprobare program 
obiective de investiţii pentru anul 2022, finanţate din credit intern. 
19.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI 
ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII pentru anul 
2022; aprobarea programului obiectivelor de investitii pentru anul 2022, finantate din venituri proprii. 



20.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare credite bugetare repartizate pe articole şi alineate pe anul 
2022 pentru Direcţia Mministrare Patrimoniu; aprobare program obiective de investitii pe anul 2022; 
aprobare program de dotari pe anul 2022; aprobare număr de personal, fond salarii de baza pe anul 2022 şi 
aprobare fise obiective de investitii pe anul 2022. 
21.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli finantat integral sau 
partial din venituri proprii pe anul 2022 pentru Directia Administrare Patrimoniu; aprobarea programului 
obiectivelor de investitii pe anul 2022; aprobarea programului de dotari; aprobarea fisei obiectivului de 
investitii si aprobarea utilizarii excedentului rezultat la finele anului 2021. 
22.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 2022 la Direcţia de Asistenţă Socială Slatina, capitolele: 65.02 — 
„invăţământ", 66.02 — „Sănătate" si 68.02 — „Asistenţă socială" 
23.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare credite bugetare pentru anul 2022 repartizate Serviciului 
public de gestionare a căinilor fără stăpăn Slatina cu finanţare din bugetul local pentru anul 2022. 
24.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pentru Serviciul public de gestionare a căinilor fără stăpăn Slatina 1n anul 2022. 
25.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare credite bugetare, repartizate pe articole şi alineate, pe anul 
2022 pentru Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public; aprobare program obiective de 
investiţii publice pe anul 2022; aprobare program de dotari pe anul 2022; aprobare numar de personal 
permanent si temporar pe anul 2022 si aprobare fise obiective de investitii pe anul 2022. 
26.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli finantat integral sau 
partial din venituri proprii pe anul 2022 si utilizarea excedentului anului 2021 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 2022, aprobarea 
fiselor obiectivelor de investitii cu finantare din venituri proprii pe anul 2022. 
27.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare credite bugetare repartizate pe articole şi alineate pentru 
anul 2022 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 2022; aprobare program obiective de investiţii pe anul 2022; aprobare fişe ale obiectivelor de 
investiţii. 
28.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare credite bugetare repartizate pe articole si alineate pe anul 
2022 pentru Clubul Sportiv Municipal Slatina, aprobare program obiective de investitii pe anul 2022, 
aprobare fise obiective de investitii pe anul 2022 , cu finantare din buget local. 
29.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare buget de venituri şi cheltuieli finantat integral sau partial 
din venituri proprii pe anul 2022, aprobare program obiective de investitii la Clubul Sportiv Municipal 
Slatina şi aprobarea utilizarii excedentului cumulat la finele anului 2021 
30.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare credite bugetare pentru anul 2022 Serviciului Public 
Direcţia Poliţia Locală, repartizate pe articole şi alineate; aprobare program obiective de investiţii publice 
pe anul 2022; aprobare program de dotări pe anul 2022; aprobare număr de personal, permanent şi 

temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2022; aprobare fişe obiective de investiţii pe anul 2022. 
31. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea plăţii cotizatiei anuale de membru a Municipiului Slatina 
pe anul 2022 către Asociaţia Municipiilor din Romania 
32. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea plăţii cotizatiei Municipiului Slatina pe anul 2022 pentru 
sustinerea activitatii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „OLT - ECO" str. Manastirii, nr.1A, Slatina, 
jud. Olt. - 
33.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea plăţii cotizatiei Municipiului Slatina pe anul 2022 pentru 
sustinerea activitatii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati publice pentru Serviciul de 
Alimentare cu Apa si de Canalizare „OLTUL" str. Crisan, nr.33, Slatina, jud. Olt. 
34.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Plan tzbanistic zonal referitor la „Construire centru de 
dializa si imprejmuire teren" , municipiul Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 2J, Jud. Olt 
35. Proiect de hotărâre referitor la: revocarea Hotărării Consiliului Local nr.26/31.01.2022. 



Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 1 pe ordinea de zi referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 371/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiţii nou „Reabilitare strada Artileriei" depusă 1n cadrul Programului Naţional 
de Investiţii „Anghel Saligny", 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 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, 
Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă 
Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa 
Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Emes,  precum si o abtinere exprimată 
de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 27/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 2 pe ordinea de zi referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 372/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiţii nou „ Reabilitare strada Constructorului " depusă 1n cadrul Programului 
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny", 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 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 
Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Emes,  precum si o abtinere 
exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 28/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 3 pe ordinea de zi referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 373/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiţii nou „Reabilitare strada Depozitelor " depusă In cadrul Programului 
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny", 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 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 
Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Emes,  precum si o abtinere 
exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 29/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 4 pe ordinea de zi referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 375/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiţii nou „ Reabilitare strada Recea " depusă în cadrul Programului Naţional de 
Investiţii „Anghel Saligny", 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 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, 
Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă 

Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa 
Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată 

de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 30/09.02.2022. 



Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr. 5 pe ordinea de zi referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 376/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiţii nou „ Reabilitare strada Tudor Vladimirescu " depusă in cadrul 
Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny", 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 un număr de 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 

Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o 
abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionuţ-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea 
Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 31/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr. 6 pe ordinea de zi referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 378/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiţii nou „Reabilitare strada Ecaterina Teodoroiu" depusă 1n cadrul Programului 
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny", 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 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 
Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere 
exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionuţ-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 32/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr. 7 pe ordinea de zi referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 379/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiţii nou „Reabilitarea străzilor Ionaşcu şi 13 Decembrie" depusă In cadrul 
Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny", 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 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 

Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes,  precum si o 
abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionuţ-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 33/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr. 8 pe ordinea de zi referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 380/03.11.2021 referitoare la aprobarea cererii de finanţare si a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiţii nou „ Reabilitare strada Silozului " depusă in cadrul Programului Naţional 

de Investiţii „Anghel Saligny", 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 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, 
Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă 

Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa 
Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată 

de domnul consilier local Comănescu Ionuţ-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 34/09.02.2022. 



Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.9 pe ordinea de zi referitor la: vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri construite 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 13, situat 1n municipiul Slatina, str. Orhideelor 
nr. 37, jud. Olt, către titularii contractelor de Inchiriere care au depus cereri de cumpărare, precizând că 

acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că 

supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu un număr de 14 voturi „pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistas Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-
Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 35/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.10 pe ordinea de zi referitor la: vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri 
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului V5, sc. A, situat 1n municipiul 
Slatina, b-dul A. I. Cuza nr. 19, către titularii contractelor de inchiriere care au depus cereri de cumpărare, 

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 14 voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, 
Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistas Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, 

Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local 
Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
36/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr.11 pe ordinea de zi referitor la: trecerea din domeniul public al municipiului Slatina, 1n 
domeniul privat, a imobilului-teren In suprafaţă de 48000 mp, situat 1n municipiul Slatina, strada Tudor 
Vladimirescu nr. 169, 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 un 
număr de 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, 
Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă 

Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistas Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa 
Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată 

de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 37/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.12 pe ordinea de zi referitor la: modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 306/28.09.2021, 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 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 
Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistas Alexandru-Bogdan, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere 
exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 38/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.13 pe ordinea de zi referitor la: vânzarea către domnul Mangiru Marin, a terenului 1n 
suprafaţă de 234 mp (din masurători cadastrale 241 mp), ce aparţine domeniului privat al municipiului 
Slatina, situat 1n municipiul Slatina strada Orhideelor nr.5, 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 un număr de 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa 



Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, 

Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş 

Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vficeleanu Gigi-Ernes, 
precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 39/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.14 pe ordinea de zi referitor la: vânzarea fără licitaţie publică, a terenurilor aferente 
garajelor din cadrul amplasamentului de garaje situatin municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu, 1n 
spatele blocului 8, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către proprietarii de garaje edificate pe 
aceste terenuri, 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 avrobat cu un număr de 14 
voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet 
Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—
Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum şi o ablinere exprimată de domnul 
consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Slatina nr. 40/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.15 pe ordinea de zi referitor la: vânzarea fără licitaţie publică a terenului 1n suprafaţă de 
128 mp, situatin municipiul Slatina, strada Primăverii nr.6A, ce aparţine domeniului privat al municipiului 
Slatina, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către S.0 APIARIA COM S.R.L., 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 avrobat cu un număr de 14 voturi „pentru" exprimate de domnii 
consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-
Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 41/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.16 pe ordinea de zi referitor la: transmiterea spre exploatare a bunurilor ce aparţin U.A.T. - 
Slatina către operatorul intern de transport S.C. LOCTRANS S.A. 1n vederea Indeplinirii serviciului de 
transport public local de călători prin curse regulate In municipiului Slatina, 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 avrobat cu un număr de 14 voturi ,,pentru " exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-

Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-
Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel 
devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 42/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.17 pe ordinea de zi referitor la: aprobare Buget local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022; 
aprobare program obiective de investitii pentru anul 2022; aprobare program de dotari pe anul 2022; 
aprobare repartizare excedent in vederea finantarii cheltuielilor sectiunii de dezvoltare aferenta bugetului 
local pe anul 2022; aprobare program obiective de investitii la unitatile de invatamant pentru anul 2022; 
aprobare fise ale obiectivelor de investitii, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au 
Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că î1 supune spre aprobare, acesta fiind avrobat 
cu un număr de 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 
Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere 



exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 43/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.18 pe ordinea de zi referitor la: aprobare Buget credite interne pe anul 2022; aprobare 
program obiective de investiţii pentru anul 2022, finanţate din credit intern, 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 un număr de 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-
Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vficeleanu Gigi-
Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel 
devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 44/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr.19 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI 
ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII pentru anul 
2022; aprobarea programului obiectivelor de investitii pentru anul 2022, 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 un număr de 14 voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, 
Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, 
Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local 
Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
45/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr.20 pe ordinea de zi referitor la: aprobare credite bugetare repartizate pe articole i alineate 
pe anul 2022 pentru Direcţia Administrare Patrimoniu; aprobare program obiective de investitii pe anul 
2022; aprobare program de dotari pe anul 2022; aprobare număr de personal, fond salarii de baza pe anul 
2022 i aprobare fise obiective de investitii pe anul 2022, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la 
mape nu s-aulnregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că 11 supune spre aprobare, acesta 
fiind aprobat cu un număr de 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 

Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o 
abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 46/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina 1n calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.21 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli finantat 
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 pentru Directia Administrare Patrimoniu; aprobarea 
programului obiectivelor de investitii pe anul 2022; aprobarea programului de dotari; aprobarea fisei 
obiectivului de investitii si aprobarea utilizarii excedentului rezultat la finele anului 2021, 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 14 voturi „pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
Vficeleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-
Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 47/09.02.2022. 



Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.22 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 2022 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 îl supune spre 
aprobare, acesta fiind aprobat cu un număr de 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-

Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vficeleanu Gigi-
Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel 
devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 48/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.23 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare credite bugetare pentru anul 2022 repartizate 
Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina cu finanţare din bugetul local pentru anul 
2022, 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 13 voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan,Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum şi dou'ă abtineri exprimate de domnii consilieri locali Antonescu 
Constantin si Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Slatina nr. 49/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.24 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 In anul 
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 un număr de 13 voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si două abtineri exprimate de domnii consilieri locali Antonescu 
Constantin si Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Slatina nr. 50/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.25 pe ordinea de zi referitor la: aprobare credite bugetare, repartizate pe articole i alineate, 

pe anul 2022 pentru Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului public; aprobare program obiective de 
investiţii publice pe anul 2022; aprobare program de dotari pe anul 2022; aprobare numar de personal 
permanent si temporar pe anul 2022 si aprobare fise obiective de investitii pe anul 2022, precizând că acest 

proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că 

supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu un număr de 14 voturi „pentru" exprimate de domnii 
consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 

Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-

Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 51/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.26 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli finantat integral 

sau partial din venituri proprii pe anul 2022 si utilizarea excedentului anului 2021 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 2022, aprobarea 
fiselor obiectivelor de investitii cu finantare din venituri proprii pe anul 2022, 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 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-

Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vficeleanu Gigi-
Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel 
devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 52/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr.27 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare credite bugetare repartizate pe articole şi alineate 
pentru anul 2022 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 2022; aprobare program obiective de investiţii pe anul 2022; 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 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, 
Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă 
Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa 
Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vficeleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată 

de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 53/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.28 pe ordinea de zi referitor la: aprobare credite bugetare repartizate pe articole si alineate 
pe anul 2022 pentru Clubul Sportiv Municipal Slatina, aprobare program obiective de investitii pe anul 
2022, aprobare fise obiective de investitii pe anul 2022 , 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 un număr de 14 voturi „pentru" exprimate de domnii 
consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-
Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 54/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.29 pe ordinea de zi referitor la: aprobare buget de venituri şi cheltuieli finantat integral sau 
partial din venituri proprii pe anul 2022, aprobare program obiective de investitii la Clubul Sportiv 
Municipal Slatina şi aprobarea utilizarii excedentului cumulat la finele anului 2021, 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 14 voturi „pentru" exprimate de domnii 
consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-
Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 55/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.30 pe ordinea de zi referitor la: aprobare credite bugetare pentru anul 2022 Serviciului 
Public Direcţia Poliţia Locală, repartizate pe articole şi alineate; aprobare program obiective de investiţii 

publice pe anul 2022; aprobare program de dotări pe anul 2022; aprobare număr de personal, permanent şi 

temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2022; aprobare fişe obiective de investiţii pe anul 2022, 
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 14 voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, 
Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, 
Vătrai Ion, Vileeleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local 
Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
56/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 
1nscris la nr.31 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea plăţii cotizatiei anuale de membru a Municipiului 
Slatina pe anul 2022 către Asociaţia Municipiilor din Romania, 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 14 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa 
Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, 
Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş 
Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, 
precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 57/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina 1n calitate de preşedinte de şedintă prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr.32 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea plăţii cotizatiei Municipiului Slatina pe anul 2022 
pentru sustinerea activitatii 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 1.1 supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu un număr de 14 
voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet 
Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—
Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum şi o abtinere exprimată de domnul 
consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Slatina nr. 58/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 
1nscris la nr.33 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea plăţii cotizatiei Municipiului Slatina pe anul 2022 
pentru sustinerea activitatii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul 
de Alimentare cu Apa si de Canalizare „OLTUL" str. Crisan, nr.33, Slatina, jud. Olt, 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 un număr de 14 voturi „pentru" exprimate de domnii 
consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-
Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 59/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina 1n calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

1nscris la nr.34 pe ordinea de zi referitor la: aprobare Plan urbanistic zonal referitor la „Construire 
centru de dializa si imprejmuire teren" , municipiul Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 2J, 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 un număr de 14 voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, 
Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, 

Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local 
Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
60/09.02.2022. 



Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotără're 

Inscris la nr.35 pe ordinea de zi referitor la: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.26/31.01.2022, 
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 14 voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, 
Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, 

Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum şi o abtinere exprimată de domnul consilier local 
Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
61/09.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedinţă — precizează faptul că această şedinţă 

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

inchise lucrările şedinţei din data de  09.02.2022. 

Preşedinte de şedinţă, 
Brătoi Eufrosina, 

e 

Secretar general al mu cipiului Slatina, 
Mihai -.IoiYIDITA 

intocmit, 
s ector 

ande 


