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Proces — verbal 

incheiat ast'ăzi 16.09.2022, 1n şedinta extraordinară delndată a Consiliului Local al municipiului 
Slatina,In baza Dispoziţiei Primarului nr.1380/16.09.2022. 

La şedinţă participă domnul Constantin Cristian Cismaru - Administrator Public al municipiului Slatina, 
domnul Gigi-Ernes Vilceleanu -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 Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 303/30.08.2022. 

Şedinţa consiliului local s-a desfăşurat legal, 1n prezenţa unui număr de 17 consilieri locali prezenti din 
21 consilieri In functie,  după cum urmează: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Bălaşa Marius, Brătoi 

Eufrosina, Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Clrloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, 
Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Stroiuleasa Loredana —Mihaela,Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Lipsesc dorrmii consilieri locali: Berechet Mirel-Alexandru, Costică Eugen-Romeo, Rogojinaru Viorel, 
Şerban Gabriela. 

Domnul Popa Emil-Costin in 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 1nscrise un num'ăr de 8 proiecte de hotărâre,  acesta fiind 
aprobat cu unanimitate de voturi „pentru "exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Bă.laşa Marius, Brătoi Eufrosina, Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-

Ovidiu, Cirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
Vficeleanu Gigi-Ernes. 
Ordinea de zi: 

1.Proiect de hotărâre referitor la: darea acordului pentru edificarea unei construcţii de către d-na 
Goman Ana Maria Florentina, pe terenul situat în municipiul Slatina, B-dul Sf. C-tin Brâncoveanu nr. 3F, 
jud. Olt, la distanţa faţă de limita de vecinătate de pe latura de vest, cu derogare de la prevederile 
documentaţiilor de urbanism. 

2.Proiect de hotărâre referitor la: inchirierea locuinţei situată In Slatina, str. Gladiolei, nr. 2, bl. 2, sc. 
D, ap. 8, jud. Olt. 

3.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate 
Inchirierii, 1n mod exclusiv specialiştilor din sănătate. 

4.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentelor nr. 7 şi nr. 10 - locuinţe pentru tineri 
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a boxelor nr. 7 şi nr. 10 din cadrul blocului 11, situat 
1n municipiul Slatina, str.Orhideelor nr. 33, jud. Olt către titularii contractelor de Inchiriere. 

5.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentului nr. 8 - locuinţă pentru tineri construit prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, şi a boxei nr. 8 din cadrul blocului 13, situat 1n municipiul Slatina, 
str.Orhideelor nr. 37, jud. Olt către doamna Mitrică Elena Liliana. 

6. Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentului nr. 14 - locuinţă pentru tineri construit prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 19D, situat 1n municipiul Slatina, str.Ecaterina 
Teodoroiu, jud. Olt către doamna Niţulescu Liliana. 



7.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 4, sc. A, situat 1n municipiul Slatina, str. Armoniei 
nr. 4, către titularii contractelor de Inchiriere care au depus cereri de cumpărare. 

8.Proiect de hotărâre referitor la: acordul 1n vederea dezlipirii 1n trei corpuri de proprietate, a 
imobilului — teren 1n suprafaţă totală de 49001 mp, situat 1n intravilanul municipiului Slatina, strada 
Strehareţi nr. 154, jud. Olt. 

Domnul Popa Emil-Costin In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 1 pe ordinea de zi referitor la: „ darea acordului pentru edificarea unei construcţii de către 
d-na Goman Ana Maria Florentina, pe terenul situat 1n municipiul Slatina, B-dul Sf. C-tin Brâncoveanu nr. 
3F, jud. Olt, la distanţa faţă de limita de vecinătate de pe latura de vest, cu derogare de la prevederile 
documentaţiilor de urbanism", 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, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, 
Cirloganu Silviu-Mihai, Dincă. Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-
Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana —Mihaela,Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu 
Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 342/16.09.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr. 2 pe ordinea de zi referitor la: „ inchirierea locuinţei situatăIn Slatina, str. Gladiolei, nr. 2, 
bl. 2, sc. D, ap. 8, 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 
unanimitate de voturi ,,pentru " exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Bălaşa Marius,Brătoi Eufrosina,Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, 
Cirloganu Silviu-Mihai,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae,Giura Laura,Ilie Violeta Cristina,Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana —Mihaela,Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-
Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 343/16.09.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
1nscris la nr. 3 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri 
destinate inchirierii, 1n mod exclusiv specialiştilor din sănătate", 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, Bălaşa Marius,Brătoi Eufrosina,Cazangiu Răzvan-
Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu Silviu-Mihai,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae,Giura Laura, 
Ilie Violeta Cristina,Popa Emil-Costin,F'opistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana —Mihaela, 
Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municiviului Slatina nr. 344/16.09.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

1nscris la nr. 4 pe ordinea de zi referitor la: „ vânzarea apartamentelor nr. 7 şi nr. 10 - locuinţe pentru 
tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a boxelor nr. 7 şi nr. 10 din cadrul blocului 11, 
situat In municipiul Slatina, str.Orhideelor nr. 33, jud. Olt către titularii contractelor de Inchiriere", 
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, Bălaşa Marius, Brătoi 

Eufrosina, Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, 
Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Stroiuleasa Loredana —Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 345/16.09.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

1nscris la nr. 5 pe ordinea de zi referitor la: „ vânzarea apartamentului nr. 8 - locuinţă pentru tineri 
construit prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, i a boxei nr. 8 din cadrul blocului 13, situat 1n 
municipiul Slatina, str.Orhideelor nr. 37, jud. Olt către doamna Mitrică Elena Liliana", 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, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, Cazangiu Răzvan-

Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 
Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana —Mihaela, 
Văduva Ştefan,Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 346/16.09.2022. 

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

Inscris la nr. 6 pe ordinea de zi referitor la: „ : vânzarea apartamentului nr. 14 - locuinţă pentru tineri 
construit prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 19D, situat In municipiul Slatina, 
str.Ecaterina Teodoroiu, jud. Olt către doamna Niţulescu Liliana", 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,' Bălaşa Marius,Brătoi Eufrosina,Cazangiu Răzvan-

Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Clrloganu Silviu-Mihai,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae,Giura Laura, 
Ilie Violeta Cristina,Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana —Mihaela, 
Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 347/16.09.2022. 

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

Inscris la nr. 7 pe ordinea de zi referitor la: „ vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri 
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 4, sc. A, situat 1n municipiul Slatina, 
str. Armoniei nr. 4, 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 unanimitate de voturi „pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Bălaşa Marius,Brătoi Eufrosina,Cazangiu 
Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, arloganu Silviu-Mihai,Dinc'ă Viorel, Drăgoi Nicolae,Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina,Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — 
Mihaela, Văduva Ştefan,Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local 
al municipiului Slatina nr. 348/16.09.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

1nscris la nr. 8 pe ordinea de zi referitor la: „ acordul 1n vederea dezlipirii 1n trei corpuri de proprietate, a 

imobilului — teren 1n suprafaţă totală de 49001 mp, situat în intravilanul municipiului Slatina, strada 

Strehareţi nr. 154, jud. Olt", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat 
obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare,acesta fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru " exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, 

arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina,Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana —Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vficeleanu Gigi-

Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 349/16.09.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin In 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  16.09.2022. 

Secretar general al municipiului Slatina, 
Mihai - Ion IDITA 
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