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Proces — verbal 

incheiat astăzi 13.10.2022, In şedinţa extraordinară de Indată a Consiliului Local al municipiului 
Slatina, In baza Dispoziţiei Primarului nr.1508/13.10.2022. 

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

Lucrările şedinţei extraordinare de Indată sunt conduse de domnul Popa Emil - Costin, desemnat 
preşedinte de şedinţă, conform Hotărării Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 303/30.08.2022. 

Şedinţa consiliului local s-a desfăşurat legal, in prezenţa unui număr de 20 consilieri locali prezenti 
din 21 consilieri 1n functie, după cum urmează: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, CIrloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 
Eugen-Romeo,Dincă Viorel,Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş 
Alexandru-Bogdan,Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela,Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, 
Vătrai Ion,Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Lipseşte domnul consilier local: Cazangiu Răzvan-Constantin. 

Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - constată că şedinţa extraordinară de 
Indată este statutară. 

Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor 
locali borderoul ordinii de zi unde sunt Inscrise un număr de 6 proiecte de hotărâre,  acesta fiind 
aprobat cu unanimitate de voturi „pentru "exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin,Berechet Mirel-Alexandru, Bă.laşa Marius, Brătoi Eufrosina,CIrloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Costică Eugen-Romeo,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina,Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-Bogdan,Rogojinaru Viorel,Stroiuleasa Loredana — Mihaela, 
Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Ordinea de zi: 
1.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare cheltuire sume şi Regulament cadru de organizare manifestare 
"Cupa Slatinei la inot", ediţia a VII-a, In data de 12 noiembrie 2022. 
2.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare sumă, perioada de desfăşurare şi regulament de organizare al 
concursului de creaţie literară şi arte vizuale „Slatina. Acasă la Eugen Ionescu", ediţia a XI-a. 
3.Proiect de hotărâre referitor la: acordarea premiului aniversar pentru Implinirea vâxstei de 101 de ani 
domnului Vasile Gavrilă, veteran de război. 

4.Proiect de hotărâre referitor la: Aprobarea proiectului „Sistem pentru managementul accesului in zona 
urbană şi definirea unei zone cu emisii poluante reduse la nivelul municipiului Slatina" şi a cheltuielilor 
aferente proiectului. 



5.Proiect de hotărâre referitor la: Aprobarea proiectului „Sistem ITS suport pentru transportul pietonal 
la nivelul coridoarelor pietonale din municipiul Slatina" şi a cheltuielilor aferente proiectului. 
6.Proiect de hotărâre referitor la: Aprobarea proiectului „Sistem ITS suport pentru sistemul integrat de 
management al locurilor de parcare — componenta de colectare a datelor şi afişare a informaţiilor" şi a 
cheltuielilor aferente proiectului. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 1 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare cheltuire sume şi Regulament cadru de organizare 
manifestare "Cupa Slatinei la Inot , ediţia a VII-a, 1n data de 12 noiembrie 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,Bălaşa Marius, Brătoi 
Eufrosina,Cirloganu Silviu-Mihai,Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Costică Eugen-Romeo,Dincă Viorel, Drăgoi 
Nicolae,Giura Laura,Ilie Violeta Cristina,Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-Bogdan,Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel 
devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 396/13.10.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 2 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare sumă, perioada de desfăşurare şi regulament de 
organizare al concursului de creaţie literară şi arte vizuale „Slatina. Acasă la Eugen Ionescu", ediţia a XI-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, Berechet Mirel-Alexandru, 
Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina,CIrloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 
Dincă Viorel,Drăgoi Nicolae,Giura Laura,Ilie Violeta Cristina,Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-
Bogdan,Rogojinaru Viorel,Stroiuleasa Loredana — Mihaela,Şerban Gabriela, Văduva Ştefan,Vătrai Ion, 
VIlceleanu Gigi-Ernes,astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
397/13.10.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 3 pe ordinea de zi referitor la: „ acordarea premiului aniversar pentru Implinirea vârstei de 
101 de ani domnului Vasile Gavrilă, veteran de război", 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, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina,Cirloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina,Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-Bogdan,Rogojinaru Viorel,Stroiuleasa Loredana — Mihaela, 
Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea 
Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 398/13.10.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr. 4 pe ordinea de zi referitor la: „ Aprobarea proiectului „Sistem pentru managementul 
accesului In zona urbană i definirea unei zone cu emisii poluante reduse la nivelul municipiului Slatina" şi 

a cheltuielilor aferente proiectului", 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,Bălaşa Marius,Brătoi Eufrosina,CIrloganu Silviu-Mihai, Comănescu 

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

Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local 
al municipiului Slatina nr. 399/13.10.2022. 



Domnul Popa Emil-Costin In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr. 5 pe ordinea de zi referitor la: „ Aprobarea proiectului „Sistem ITS suport pentru 
transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale din municipiul Slatina" şi a cheltuielilor aferente 
proiectui", 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, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina,eirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 
Eugen-Romeo,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş 
Alexandru-Bogdan,Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, 
Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina 
nr.400/13.10.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
1nscris la nr. 6 pe ordinea de zi referitor la: „ Aprobarea proiectului „Sistem ITS suport pentru sistemul 
integrat de management al locurilor de parcare — componenta de colectare a datelor şi afişare a 
informaţiilor" şi a cheltuielilor aferente proiectului" şi a cheltuielilor aferente proiectului", 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, Bălaşa Marius, Brătoi 
Eufrosina,CIrloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi 
Nicolae,Giura Laura,Ilie Violeta Cristina,Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-Bogdan,Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel 
devenind Hotără'rea Consiliului Local al municipiului Slatina nr.401/13.10.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - precizează faptul că această şedinţă 

este extraordinară de indată şi ca atare nu există punctul de intrebări, intervenţii, interpelări, drept pentru 
care declară Inchise lucrările şedinţei extraordinare de Indată din data de 13.10.2022. 

Secretar general al municipi i Slatina, 
Mihai - Ion ID T 

intocmit, 
Impector, 

Mih Smarande 


