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Proces — verbal 

incheiat astăzi 09.08.2022, 1n şedinta extraordinară a Consiliului Local al municipiului 
Slatina,In baza Dispozitiei Primarului nr.1247/05.08.2022. 

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. 

Lucrările şedinţei extraordinare sunt conduse de doamna Serban Gabriela, desemnată preşedinte de 
şedinţă, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 189/31.05.2022. 

Şedinţa consiliului local s-a desfăşurat legal, 1n prezenţa unui număr de 15 consilieri locali prezenti 
din 21 consilieri 1n functie,  după cum urmează: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, 
Berechet Mirel-Alexandru, Drăgoi Nicolae, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Costică Eugen-
Romeo, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, şerban Gabriela, Văduva 
Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Lipsesc domnii consilieri locali: Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, arloganu Silviu-Mihai, 
Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Stroiuleasa Loredana—Mihaela. 

Doamna Serban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - constată că şedinţa extraordinară 

este statutară. Doamna Serban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare 
consilierilor locali procesul verbal al sedintei ordinare din data de 26.07.2022, acesta fiind aprobat 
cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: AlexaIoan,Antonescu 
Constantin,Brătoi Eufrosina,Berechet Mirel-Alexandru, Drăgoi Nicolae, Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Dincă 
Viorel,Costică Eugen-Romeo,Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, şerban 
Gabriela, Văduva Ştefan,Vătrai Ion,Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Doamna Serban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor 
locali borderoul ordinii de zi unde sunt 1nscrise un număr de 4 proiecte de hotărâre, propunând 
suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre, acestea fiind supuse fiecare 1n parte spre 
aprobare şi aprobate cu unanimitate de voturi „pentru "exprimate de domnii consilieri 
locali:AlexaIoan,Antonescu Constantin,Br'ătoi EufrosinaBerechet Mirel-Alexandru, Drăgoi Nicolae, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Costică Eugen-Romeo,Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Rogojinaru Viorel, $erban Gabriela, Văduva Ştefan,Vătrai Ion,V11celeanu Gigi-Ernes. 

Şedinţa consiliului local din data de 09.08.2022 a fost convocat'ă având pe ordinea de zi un număr de 5 
proiecte de hotărâre. 

Ordinea de zi: 
1.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare a 
domeniului public şi privat având ca obiect Intreţinerea, dezvoltarea şi amenajarea parcurilor, a spaţiilor 

verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor arteziene din municipiul Slatina prin aplicarea procedurii 
simplificate. 
2. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 la 
S.C. LOCTRANS S.A. 



3. Proiect de hotărâre referitor la: modificare şi completare HCL nr.214/28.06.2022 referitoare la 
stabilire măsuri privind distribuirea tichetelor de masă către persoanele vaccinate impotriva COVID-19 
cu schemă completă de vaccinare care nu au beneficiat de aceste tichete până la data Inchiderii centrelor 
unde s-a efectuat vaccinarea organizate de Primăria municipiului Slatina. 
4.Proiect de hotărâre referitor la: modificare pct. 5 şi pct.6 ale art.15 din Anexa nr.3 la HCL nr.66 
/27.03.2018, cu modificările şi completările ulterioare. 
5.Proiect de hotărâre referitor la: declararea de uz şi interes public local, a imobilului - teren 1n 
suprafaţă de 6250 mp, situat 1n municipiul Slatina, B-dul Sf. C-tin Brancoveanu nr. 4, jud. Olt, şi trecerea 
din proprietatea privată 1n proprietatea publică a municipiului Slatina. 

Doamna Şerban Gabriela lin calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr.1 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea delegă'rii gestiunii serviciului public de 
administrare a domeniului public şi privat având ca obiect intreţinerea, dezvoltarea şi amenajarea 
parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor arteziene din municipiul Slatina prin 
aplicarea procedurii simplificate", 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, Drăgoi Nicolae, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, 
Dincă Viorel, Costică Eugen-Romeo, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, 
Şerban Gabriela, Văduva Ştefan,Vătrai Ion,Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 252/09.08.2022. 

Doamna Şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr.2 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 
2022 la S.C. LOCTRANS S.A.", 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, Drăgoi Nicolae, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, 
Dincă Viorel, Costică Eugen-Romeo, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, 
Şerban Gabriela, Văduva Ştefan,Vătrai Ion,Vislceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 253/09.08.2022. 

Doamna Şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

1nscris la nr.3 pe ordinea de zi referitor la: „modificare şi completare HCL nr.214/28.06.2022 
referitoare la stabilire măsuri privind distribuirea tichetelor de masă către persoanele vaccinate Impotriva 
COVID-19 cu schemă completă de vaccinare care nu au beneficiat de aceste tichete până la data Inchiderii 
centrelor unde s-a efectuat vaccinarea organizate de Primăria 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 aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii 
consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Drăgoi 

Nicolae, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Costică Eugen-Romeo, Popa Emil-Costin, Popistaş 

Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan,Vătrai Ion,Vilceleanu Gigi-
Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 254/09.08.2022. 

Doamna Şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.4 pe ordinea de zi referitor la: „modificare pct. 5 şi pct.6 ale art.15 din Anexa nr.3 la HCL 
nr.66 /27.03.2018, cu modificările i completările ulterioare", 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, Drăgoi Nicolae, Comănescu 

Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Costică Eugen-Romeo, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan,Vătrai Ion,VIIceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 255/09.08.2022. 



Doamna 5erban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr.5 pe ordinea de zi referitor la: „ declararea de uz şi interes public local, a imobilului - 
terenin suprafaţă de 6250 mp, situat 1n municipiul Slatina, B-dul Sf. C-tin Brancoveanu nr. 4, jud. Olt, şi 
trecerea din proprietatea privată 1n proprietatea publică a municipiului Slatina", precizând că acest proiect 
de hotărâre a fost la mape nu s-aulnregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că î1 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, Drăgoi 

Nicolae, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Costică Eugen-Romeo, Popa Emil-Costin, Popistaş 

Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, 5erban Gabriela, Văduva ştefan,Vătrai Ion,Vilceleanu Gigi-
Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 256/09.08.2022. 

Doamna şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă — precizează faptul că această 

şedinţă este extraordinară şi ca atare nu există punctul de Intrebări, interpelări, drept pentru care declară 

1nchise lucrările şedinţei extraordinare din data de 09.08.2022. 

Preşe Secretar general al muniipiu1ui Slatina, 
ŞER .G . Mihai i6n IDITA 

b,1'14

intocmit, 
Inspector 

ML ela marande 


