
Consiliul Local al municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Proces — verbal 

incheiat astăzi 11.01.2022, in şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Slatina, 
in baza Dispoziţiei Primarului nr. 38/07.01.2022. 

La şedinţă participă domnul Vilceleanu Gigi-Emes - Viceprimarul municipiului Slatina, domnul 
Mihai-Ion IDITA - Secretarul general al municipiului Slatina, directori ai Direcţiilor şi Serviciilor 
publice, reprezentanţi mass-media. 

Lucrările şedinţei extraordinare 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, In prezenţa unui număr de 20 consilieri locali in 
functie, după cum urmează: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi 
Eufrosina, Bălaşa Marius,Cazangiu Răzvan-Constantin,CIrloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-
Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana - Mihaela, Rogojinaru Viorel, şerban Gabriela, 
Văduva ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Emes. 

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

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor 
locali procesul verbal al şedintei ordinare din data de 20.12.2021, acesta fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, Cazangiu Ră.'zvan-Constantin, 
Clrloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo,Dincă Viorel,Giura Laura, Ilie 
Violeta Cristina,Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana -Mihaela, 
Rogojinaru Viorel, şerban Gabriela, Văduva ştefan, Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Emes. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor 
locali borderoul ordinii de zi unde sunt inregistrate un număr de 17 proiecte de hotărâre, acesta 
fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ pentru "exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-

Constantin, eirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo,Dincă Viorel,Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina,Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana -Mihaela, 
Rogojinaru Viorel, $erban Gabriela, Văduva ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Emes. 

şedinţa extraordinară a consiliului local din data de 11.01.2022 a fost convocată având pe ordinea de 
zi un număr de 17 proiecte de hotărâre. 

Ordinea de zi: 
1.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare „Regulament privind activitatea de ridicare, transport, 
depozitare si restituire a vehiculelor fără stăpan sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului 
Slatina". 
2.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea şi completare H.C.L nr. 330/22.12.2017 privind 
aprobare: „Regulament privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi restituire a vehiculelor 
staţionate neregulamentar pe partea carosabilăln municipiul Slatina". 
3.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Regulamentului privind execuţia lucrărilor Telmico - 
edilitare din municipiul Slatina pe domeniul public. 



4.Proiect de hotărâre referitor la: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de Invăţământ preuniversitar 
de stat şi particular din raza de competenţă administrativ teritorială pentru anul şcolar 2022 — 2023. 
5.Proiect de hotărâre referitor la: menţinere cuantum brut al salariului de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei municipiului Slatina pentru anul 2022. 
6.Proiect de hotărâre referitor la: menţinere cuantum brut al salariului de bază pentru anul 2022, la 
acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2021, pentru funcţionarii publici din cadrul 
Serviciului Public Direcţia Poliţia Locală Slatina. 
7.Proiect de hotărâre referitor la: menţinere cuantum brut al salariului de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Serviciului public Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public pentru 
anul 2022. 
8.Proiect de hotărâre referitor la: menţinere cuantum brut al salariului de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul Serviciului public Direcţia Administrare Patrimoniu pentru 
anul 2022. 
9.Proiect de hotărâre referitor la: menţinere cuantum salarii pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina pentru anul 2022. 
10.Proiect de hotărâre referitor la: menţinere cuantum brut al salariului de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Slatina pentru anul 2022. 
11.Proiect de hotărâre referitor la: menţinere cuantum brut al salariului de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 
pentru anul 2022. 
12.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare menţinere cuantum brut al salariului de bază pentru 
personalul contractual din cadrul Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina pentru 
anul 2022. 
13.Proiect de hotărâre referitor la:validare Dispozitie Primar nr.1977/24.12.2021 referitoare la 
rectificare buget local prin alocare si inscriere sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale repartizate U.A.T.M. Slatina din Fondul de rezerva bugetară la dispozitia 
Guvernului. 
14.Proiect de hotărâre referitor la: alocare sume pentru premierea 1n cadrul „Galei Laureaţilor" din 
anul 2022, ediţia a VI-a. 
15.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare cheltuire sume pentru premierea 1n cadrul „Galei 
Laureaţilor" din anul 2022, ediţia a VI - a. 
16.Proiect de hotărâre referitor la: acordarea de facilităţi elevilor din Invăţământul preuniversitar 
acreditat/autorizat pentru transportul public local cu autobuze prin curse regulate 1n municipiul Slatina. 
17.Proiect de hotărâre referitor la: constatarea Incetării de drept a mandatului de consilier local al 
dorrmului Doagă Marian Emanuel, ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului de consilier 
local. 

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

inscris la nr. 1 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare „Regulament privind activitatea de ridicare, 
transport, depozitare si restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al 
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, Berechet 
Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,CIrloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana -Mihaela, Rogojinaru Viorel, Şerban 

Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Slatina nr. 1/11.01.2022. 
Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 2 pe ordinea de zi referitor la: „modificarea şi completare H.C.L nr. 330/22.12.2017 

privind aprobare: „Regulament privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi restituire a 

vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă 1n municipiul Slatina". 



Domnul VIlceleanu Gigi-Emes - are un amendament de formulat la acest proiect de hotărâre, 
respectiv: 

Se introduce la art.1, punctul IV, care va avea următorul conţinut: 
IV„ Dacă proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă 1n maxim 24 de ore, la locul 

depozitării 1n vederea restituirii autovehiculului, taxa este de 250" lei. 
Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă — supune spre aprobare 

amendamentul formulat, supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ 
pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-
Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, Cazangiu Răz" van-Constantin,arloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo,Dincă Viorel,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina,Popa 
Emil-Costin,Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana -Mihaela,Rogojinaru Viorel, Şerban 
Gabriela,Văduva Ştefan, Vătrai Ion,Vilceleanu Gigi-Emes. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă —supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre 1n Intregul său,acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 
Eugen-Romeo,Dincă Viorel,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina,Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-
Bogdan,Stroiuleasa Loredana -Mihaela,Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
2/11.01.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
1nscris la nr. 3 pe ordinea de zi referitor la: „aprobarea Regulamentului privind execuţia lucrărilor 
Tehnico -edilitare din municipiul Slatina pe domeniul public". 

Domnul Vidceleanu Gigi-Emes — are un amendament de formulat la acest proiect de hotărâre, 
respectiv: 

Se completează proiectul H.C.L. nr.392/15.11.2021 referitor la: aprobarea regulamentului privind 
execuţia lucrărilor Tehnico - edilitare din municipiul Slatina pe domeniul public", după cum urmează: 

La art.4 din proiectul de hotărâre se introduce un nou alineat, alin 1 care va avea următorul cuprins: 
1)„Prevederile prezentului regulament devin obligatorii Incepând cu data de 31.01.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedinţă — supune spre aprobare 
amendamentul formulat, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Bălaşa Marius,Cazangiu Răzvan-Constantin,Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 
Eugen-Romeo,Dincă Viorel,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana -Mihaela, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan, Vătrai Ion 
Vilceleanu Gigi-Emes. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedinţă —supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre 1n intregul său, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,CIrloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 

Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana -Mihaela, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
VIlceleanu Gigi-Emes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
3/11.01.2022. 

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

Inscris la nr. 4 pe ordinea de zi referitor la:„ organizarea reţelei şcolare a unităţilor de Invăţământ 

preuniversitar de stat şi particular din raza de competenţă administrativ teritorială pentru anul şcolar 2022 
— 2023, 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, Berechet Mirel-
Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, arloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 



Emil - Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana -Mihaela, Rogojinaru Viorel, Şerban 
Gabriela,Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local 
al municipiului Slatina nr. 4/11.01.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 5 pe ordinea de zi referitor la: „menţinere cuantum brut al salariului de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei municipiului Slatina 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 unanimitate de voturi „ pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, 
Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, Cazangiu Ră'zvan-Constantin,CIrloganu Silviu-Mihai, Comănescu 
Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo,Dincă Viorel,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina,Popa Emil-
Costin,Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana -Mihaela,Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, 
Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 5/11.01.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 6 pe ordinea de zi referitor la: „menţinere cuantum brut al salariului de bază pentru anul 
2022, la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2021, pentru funcţionarii publici din 
cadrul Serviciului Public Direcţia Poliţia Locală Slatina", 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, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-
Constantin,arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo,Dincă Viorel,Giura 
Laura,Ilie Violeta Cristina,Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana -Mihaela, 
Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 6/11.01.2022 

Doamna Brătoi Eufrosina calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 7 pe ordinea de zi referitor la: „menţinere cuantum brut al salariului de bază pentru 
personalul contractual din cadrul Serviciului public Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului 
Public 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 
unanimitate de voturi „ pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin,Berechet Mirel-Alexandru,Brătoi Eufrosina,Bălaşa Marius,Cazangiu Răzvan-Constantin, 
arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo,Dincă Viorel,Giura Laura, Ilie 
Violeta Cristina,Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana -Mihaela, 
Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan, Vătrai Ion,Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 7/11.01.2022 

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

inscris la nr.8 pe ordinea de zi referitor la: „menţinere cuantum brut al salariului de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Serviciului public Direcţia Administrare 
Patrimoniu 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 
unanimitate de voturi „ pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin,Berechet Mirel-Alexandru,Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, 

Cirloganu Silviu-Mihai,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo,Dincă Viorel,Giura Laura, Ilie 
Violeta-Cristina,PopaEmil-Costin,Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana —Mihaela 
Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 8/11.01.2022 

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

inscris la nr.9 pe ordinea de zi referitor la: „ menţinere cuantum salarii pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina pentru anul 2022." 



Domnul VIlceleanu Gigi-Ernes — are un amendament de formulat la acest proiect de hotărâre, 

respectiv: 
La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) care va avea următorul cuprins: 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), pentru persoanalul care ocupă funcţiile prevăzute 1n anexa 
nr.II "Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială» la Legea-cadru nr.153/2017, 
cu modificările şi completările ulterioare, respectiv anexa 3 din HCL nr.188/18.07.2017, cu modificările 

şi completările ulterioare, Incepând cu data de 1 ianuarie 2022 se aplică prevederile art.I alin.(3) din OUG 
nr.130/2021 privind unele măstu-i fiscale-bugetare,prorogarea unor termene,precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă — supune spre aprobare 
amendamentul formulat, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Bălaşa Marius,Cazangiu Răzvan-Constantin,Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 

Eugen-Romeo, Dincă'. Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana -Mihaela, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan, Vătrai Ion 
Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedinţă —supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre In Intregul său, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 

Eugen-Romeo,Dincă Viorel,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina,Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-
Bogdan,Stroiuleasa Loredana -Mihaela,Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 
9/11.01.2022. 

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

inscris la nr.10 pe ordinea de zi referitor la:„menţinere cuantum brut al salariului de bază pentru 
personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Slatina 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 unanimitate de voturi „ pentru " exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 

Eugen-Romeo, Dincă Viorel,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina,Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-
Bogdan,Stroiuleasa Loredana -Mihaela,Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 
10/11.01.2022. 

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

inscris la nr.11 pe ordinea de zi referitor la:„menţinere cuantum brut al salariului de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor pentru 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 
unanimitate de voturi ,,pentru " exprimate de domnii consilieri locali:Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Berechet Mirel-Alexandru,Brătoi Eufrosina,Bălaşa Marius,Cazangiu Răzvan-Constantin, 

arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel,Giura Laura, Ilie 
Violeta Cristina,Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, 
Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion,V11celeanu Gigi-Ernes,astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 11/11.01.2022. 

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

inscris la nr.12 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare menţinere cuantum brut al salariului de bază 

pentru personalul contractual din cadrul Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina 

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 19 



voturi „ pentru " exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Berechet Mirel-Alexandru,Brătoi 

Eufrosina,Bălaşa Marius,Cazangiu Răzvan-Constantin, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-

Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta-Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana —Mihaela, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela,Văduva 

Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, precum şi o abtinere exprimată de domnul consilier local 
Antonescu Constantin, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
12/11.01.2022. 

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

inscris la nr. 13 pe ordinea de zi referitor la: „validare Dispozitie Primar nr.1977/24.12.2021 
referitoare la rectificare buget local prin alocare si inscriere sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate U.A.T.M. Slatina din Fondul de rezerva bugetară la 
dispozitia Guvernului", 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, Berechet 
Mirel-Alexandru,Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, arloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă. Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta-Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Rogojinaru Viorel, Şerban 

Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 13/11.01.2022. 

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

inscris la nr.14 pe ordinea de zi referitor la: „alocare sume pentru premierea în cadrul „Galei 
Laureaţilor" din anul 2022, ediţia a VI-a.", 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, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-

Constantin, Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă 

Viorel,Giura Laura,Ilie Violeta-Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa 
Loredana —Mihaela, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-
Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 14/11.01.2022. 

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

inscris la nr.15 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare cheltuire sume pentru premierea in cadrul 
„Galei Laureaţilor" din anul 2022, ediţia a VI - a. 

Domnul Vilceleanu Gigi-Ernes — are un amendament de formulat la acest proiect de hotărâre, 

respectiv: 
I.Se completează Anexa nr.1-Cheltuieli manifestare „ Gala Laureaţilor , ediţia a VI-a,2022, 

după cum urmează: 

• La categoria „ Premiul de calitate in educaţie - Premiul I, Loc I"(450 lei) se adaugă 1 elev; 

• La categoria „ Diplomă de merit şi premiu profesor " (150 lei) se adaugă 1 profesor. 

II. Se completează Anexa nr.2- la categoria „ Premiul de calitate 1n educaţie-Premiul 

Loc I"(450 lei), respectiv: 
Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu" 

1. Chiroiu Maria Valentina — Premiul I(medalie de aur) la Concursul Online de Lingvistică 2021. 

III. Se completează Anexa nr.5- la categoria „ Diplomă de merit şi premiu profesori ", respectiv: 

Şcoala Gimnazial'ă „Constantin Brâncoveanu" 
1. Cristescu Mihaela 



Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedinţă — supune spre aprobare 
amendamentul formulat, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali:Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Bălaşa Marius,Cazangiu Răzvan-Constantin, Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 
Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana -Mihaela, Rogojinaru Viorel, şerban Gabriela,Văduva $tefan, Vătrai Ion 
Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă —supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre 1n Intregul său, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 
Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana -Mihaela, Rogojinaru Viorel, şerban Gabriela,Văduva ştefan, Vătrai Ion, 
Vficeleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
15/11.01.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
1nscris la nr.16 pe ordinea de zi referitor la: „acordarea de facilităţi elevilor din Invăţământul 
preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul public local cu autobuze prin curse regulate 1n 
municipiul Slatina.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, Berechet 
Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, arloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana - Mihaela, Rogojinaru Viorel, şerban 
Gabriela, Văduva ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 16/11.01.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr.17 pe ordinea de zi referitor la: „constatarea Incetării de drept a mandatului de consilier 
local al domnului Doagă Marian Emanuel, ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului de 
consilier local", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, 
intervenţii, luă'ri 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, Berechet 
Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, arloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo,Dincă Viorel,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina,Popa 
Emil-Costin,Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana-Mihaela, Rogojinaru Viorel, şerban 

Gabriela, Văduva ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 17/11.01.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina 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 

Inchise lucrările şedinţei extraordinare din data de  11.01.2022. 
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