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Proces — verbal 

incheiat astăzi 22.12.2022,1n şedinta ordinară a Consiliului Local al municipiului Slatina, in baza 
Dispozitiei Primarului nr. 1899/16.12.2022. 

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

Lucrările şedinţei ordinare sunt conduse de domnul Vătrai Ion, desemnat preşedinte de şedinţă, 
conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 483/29.11.2022. 

Şedinţa consiliului local s-a desfăşurat legal, în prezenţa unui număr de 19 consilieri locali prezenti 
din 20 consilieri 1n functie, după cum urmeaz'ă: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 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 Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - constată că şedinţa ordinară este statutară. 

Domnul Vătrai Ion 1n calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor locali 
procesul verbal al şedintei extraordinare de Indată din data de 08.12.2022, acesta fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi „pentru "exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufi-osina, 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. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor locali 
borderoul ordinii de zi unde sunt Inscrise un număr de 18 proiecte de hotărâre, şi punctul intrebări 
interpelări, propunând suplimentarea ordinii de zi cu un număr de 13 proiecte de hotărâre,  acestea 
fiind aprobate fiecare In parte cu unanimitate de voturi „pentru "exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 
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. 

Şedinţa consiliului local din data de 22.12.2022 a fost convocată având pe ordinea de zi un număr de 18 
proiecte de hotărâre, punctul intrebări şi interpelări. Ordinea de zi a fost suplimentată cu un număr de 
13 proiecte de hotărâre, astfel au fost supuse spre aprobare Consiliului local al municipiului Slatina un 
număr de 31 de proiecte de hotărâre. 



Ordinea de zi: 
1.Proiect de hotărâre referitor la: majorare cuantum brut al salariului de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul Primăriei municipiului Slatina pentru anul 2023. 
2.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Studii de fezabilitate şi Indicatorii Tehnico - Economici pentru 
obiectivele: 
„Extindere reţea iluminat public strada Agricultorului"; 
„Extindere reţea iluminat public strada Poenii". 
3.Proiect de hotărâre referitor la: modificare pct. 1 al art.15 din Anexa nr.3 la HCL nr.66 /27.03.2018, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
4.Proiect de hotărâre referitor la: retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 291 
mp, lot 2, situat 1n municipiul Slatina, strada Theodor Burcă, jud. Olt, atribuit d-lui Antonescu Alexandru Adrian, 
1n temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003. 
5.Proiect de hotărâre referitor la: retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului 1n suprafaţă de 291 
mp, lot 4, situat in municipiul Slatina, strada Theodor Burcă, jud. Olt, atribuit d-lui Soare Traian Iulian, 1n temeiul 
prevederilor Legii nr. 15/2003. 
6.Proiect de hotărâre referitor la: retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului 1n suprafaţă de 300 
mp, lot 5, situat în municipiul Slatina, strada Theodor Burcă, jud. Olt, atribuit d-lui Duinea Mihai Cosmin, 1n 
temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003. 
7.Proiect de hotărâre referitor la: prelungirea termenului de 1nchiriere al contractului nr. 2932/22.12.2010 
pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Slatina, b-dul A. I. Cuza, bl. V5, parter, către Partidul 
Naţional Liberal - Filiala Judeţeană Olt i actualizarea chiriei. 
8.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare grafic de execuţie la contractul nr. 11302/25.08.2010 privind 
concesionarea serviciului public de salubrizare având ca obiect activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 

tratamente fitosanitare din municipiul Slatina pentru anul 2023. 
9.Proiect de hotărâre referitor la: majorare cuantum brut al salariului de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul Serviciului public Direcţia Administrare Patrimoniu pentru anul 2023. 
10.Proiect de hotărâre referitor la: majorare cuantum brut al salariului de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Slatina pentru anul 
2023. 
11.Proiect de hotărâre referitor la: majorare cuantum brut al salariului de bază pentru personalul contractual din 
cadrul Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân pentru anul 2023. 
12.Proiect de hotărâre referitor la: majorare cuantum brut al salariului de bază pentru personalul contractual din 
cadrul Clubului Sportiv Municipal Slatina pentru anul 2023. 
13.Proiect de hotărâre referitor la: majorare cuantum brut al salariului de bază pentru personalul contractual din 
cadrul Direcţiei Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public pentru anul 2023 
14.Proiect de hotărâre referitor la: majorare cuantum brut al salariului de bază pentru funcţionarii publici din 
cadrul Serviciului Public Direcţia Poliţia Locală Slatina pentru anul 2023. 
15.Proiect de hotărâre referitor la: majorare cuantum brut al salariului de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina pentru anul 2023. 
16.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Documentatii de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Indicatori 
Tehnico - Economici pentru 7 obiective de investiţii privind reabilitare/modernizare carosabil si trotuare in 
municipiul Slatina, jud. Olt. 
17.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare plan de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor desfăşura 1n anul 

2023 cu beneficiarii de ajutor social. 
18.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare execuţie bugetară preliminata aferenta bugetelor aprobate la nivelul 

U.A.T. Municipiul Slatina pentru anul 2022. 

19.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Slatina nr. 446/29.11.2022 referitoare la prelungirea contractelor de Inchiriere pentru 

chiriaşii din cadrul imobilului- bloc de locuinţe G2, situat in municipiul Slatina, str.Aleea Bradului, nr. 2. 



20.Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea spre exploatare a bunurilor ce aparţin U.A.T.- Slatina 
către operatorul intern de transport SC LOCTRANS SA 1n vederea Indeplinirii serviciului de transport 
public local de călători prin curse regulate 1n municipiul Slatina. 
21.Proiect de hotărâre referitor la: evaluare indicatori de perfonnanţă pentru anul 2021 conform 
Contractului de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu 
autobuze 1n municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017. 
22.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare rectificare Buget local de venituri şi cheltuieli pe anul 
2022. 
23.Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea rectificării bugetului pe anul 2022 pentru Directia 
Administrare Patrimoniu ". 
24.Proiect de hotărâre referitor la: prelungire Contract de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului 
de transport public local de persoane cu autobuze 1n municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, până la 
Incheierea procedurii de atribuire si semnarea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni. 
25.Proiect de hotărâre referitor la: stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, alte 
taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2023. 
26.Proiect de hotărâre referitor la: constatarea Incetării de drept a mandatului de consilier local al 
domnului arloganu Silviu Mihai, ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului de consilier 
local. 
27.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Program de activităţi pentru anul 2023 la contractul nr. 
12571/25.11.2022 privind delegarea 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. 
28.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare program cultural pentru perioada Ianuarie — Decembrie 
2023 desfăşurat In cadrul Centrului Cultural "Eugen Ionescu" din municipiul Slatina. 
29.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentului nr. 6 - locuinţă pentru tineri construit prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, şi a boxei nr. 6 din cadrul blocului 12, situat 1n municipiul Slatina, 
str. Orhideelor nr. 35, jud. Olt către domnul Mladin Mirel Florin. 
30.Proiect de hotărâre referitor la: solicitarea către Guvernul României, de prelungire a termenului 
prevăzut la art. 4 alin. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 cu modificările şi completările 

ulterioare. 
31.Proiect de hotărâre referitor la: solicitarea către Guvernul României, de prelungire a unor termene 
din Hotărârea Guvernului nr.43/2018. 

intrebări, interpelări. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 1 pe ordinea de zi referitor la: „ majorare cuantum brut al salariului de bază pentru functionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul Primăriei municipiului Slatina pentru anul 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, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 
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. 487/22.12.2022. 



Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre linscris la 
nr. 2 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare Studii de fezabilitate şi Indicatorii Tehnico — Economici 
pentru obiectivele:„Extindere reţea iluminat public strada Agricultorului"; „Extindere reţea iluminat 
public strada Poenii", 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 unanimitate de 
voturi „ventru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet 
Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, arloganu 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. 488/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 3 pe ordinea de zi referitor la: „ modificare pct. 1 al art.15 din Anexa nr.3 la HCL nr.66 /27.03.2018, cu 
modificările şi completările ulterioare", 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 unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 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, VIIceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 489/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 4 pe ordinea de zi referitor la: „ retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului in 
suprafaţă de 291 mp, lot 2, situat 1n municipiul Slatina, strada Theodor Burcă, jud. Olt, atribuit d-lui 
Antonescu Alexandru Adrian, In temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003 , 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, B'ălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 
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. 490/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 5 pe ordinea de zi referitor la: „ retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului in 
suprafaţă de 291 mp, lot 4, situat in municipiul Slatina, strada Theodor Burcă, jud. Olt, atribuit d-lui 
Soare Traian Iulian, 1n temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003 , precizând că acest proiect de hotărâre a 
fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobaren
acesta fiind avrobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa 
Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 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, Vislceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 491/22.12.2022. 



Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 6 pe ordinea de zi referitor la: „ retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului 1n 
suprafaţă de 300 mp, lot 5, situat în municipiul Slatina, strada Theodor Burcă, jud. Olt, atribuit d-lui 
Duinea Mihai Cosmin, 1n temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003, 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, 
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. 492/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 7 pe ordinea de zi referitor la: „ prelungirea termenului de Inchiriere al contractului nr. 
2932/22.12.2010 pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat 1n municipiul Slatina, b-dul A. I. Cuza, bl. 
V5, parter, către Partidul Naţional Liberal - Filiala Judeţeană Olt şi actualizarea chiriei", 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, 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. 493/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 8 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare grafic de execuţie la contractul nr. 11302/25.08.2010 
privind concesionarea serviciului public de salubrizare având ca obiect activităţile de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare din municipiul Slatina pentru anul 2023 , 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, 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. 494/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.9 pe ordinea de zi referitor la: „ majorare cuantum brut al salariului de bază pentru funcţionarii 
publici i personalul contractual din cadrul Serviciului public Direcţia Administrare Patrimoniu pentru 
anul 2023 , 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, 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. 
495/22.12.2022. 



, 
Domnul Vătrai Ion 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 

nr.10 pe ordinea de zi referitor la: „ majorare cuantum brut al salariului de bază pentru funcţionarii 
publici i personalul contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 
Slatina pentru anul 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, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 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. 496/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr.11 pe ordinea de zi referitor la: „ maj orare cuantum brut al salariului de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân pentru anul 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 un număr de 18 voturi .,,pentru " exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 
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, precum şi o 
abţinere exprimată de domnul consilier local Antonescu Constantin, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 497/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr.12 pe ordinea de zi referitor la: „ majorare cuantum brut al salariului de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Slatina pentru anul 2023 , 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, 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 municiviului Slatina nr. 498/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr.13 pe ordinea de zi referitor la: „ majorare cuantum brut al salariului de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Direcţiei Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public pentru anul 2023 , 
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, 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 municiviului Slatina nr. 499/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr.14 pe ordinea de zi referitor la: „ majorare cuantum brut al salariului de bază pentru funcţionarii 

publici din cadrul Serviciului Public Direcţia Poliţia Locală Slatina pentru anul 2023 , 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, 
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Brătoi Eufrosina, 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. 500/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.15 pe ordinea de zi referitor la: „ majorare cuantum brut al salariului de bază pentru funcţionarii 
publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Social'ă pentru anul 2023 , 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, 
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. 501/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.16 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare Documentatii de avizare a lucrărilor de intervenţii şi 

Indicatori Tehnico — Economici pentru 7 obiective de investiţii privind reabilitare/modernizare carosabil 
si trotuare in municipiul Slatina, 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 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. 502/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre inscris 
la nr.17 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare plan de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor 
desfăşura 1n anul 2023 cu beneficiarii de ajutor social", 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, 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. 503/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.18 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare execuţie bugetară preliminata aferenta bugetelor 
aprobate la nivelul U.A.T. Municipiul 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, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 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. 504/22.12.2022. 
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Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.19 pe ordinea de zi referitor la: „ modificarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 446/29.11.2022 referitoare la prelungirea contractelor de Inchiriere pentru 
chiriaşii din cadrul imobilului-bloc de locuinţe G2,situat in municipiul Slatina, str.Aleea Bradului, nr. 2, 
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 aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, 
Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 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. 505/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion î'n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.20 pe ordinea de zi referitor la: „ transmiterea spre exploatare a bunurilor ce aparţin U.A.T.-
Slatina către operatorul intern de transport SC LOCTRANS SA 1n vederea Indeplinirii serviciului de 
transport public local de eălători 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, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 
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. 506/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.21 pe ordinea de zi referitor la: „ evaluare indicatori de performanţă pentru anul 2021 conform 
Contractului de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu 
autobuze In municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, 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, 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. 507/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 

nr.22 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare rectificare Buget local de venituri şi cheltuieli 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 unanimitate de voturi 

„pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 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. 
508/22.12.2022. 



Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.23 pe ordinea de zi referitor la: „aprobarea rectificării bugetului pe anul 2022 pentru Directia 
Administrare Patrimoniu", 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, 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. 509/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr.24 pe ordinea de zi referitor la: „prelungire Contract de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului 
de transport public local de persoane cu autobuze In municipiul Slatina nr.106619/29.12.2017, până la 
incheierea procedurii de atribuire si semnarea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni", 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, Bă.laşa Marius, 
Brătoi Eufrosina, 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. 510/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâreinscris la 
nr.25 pe ordinea de zi referitor la: „ stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, alte 
taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 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, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 
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, Vficeleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 511/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.26 pe ordinea de zi referitor la: „ constatarea Incetării de drept a mandatului de consilier local al 
domnului arloganu Silviu Mihai, ca urmare a demisiei i declararea ca vacant a locului de consilier 
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 unanimitate de voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, 
Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 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. 512/22.12.2022. 



Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.27 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare Program de activităţi pentru anul 2023 la contractul nr. 
12571/25.11.2022 privind delegarea 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", 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, 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. 513/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.28 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare program cultural pentru perioada Ianuarie — Decembrie 
2023 desfăşurat in cadrul Centrului Cultural "Eugen Ionescu" din 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, Bălaşa Marius, Brătoi 

Eufrosina, 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. 514/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.29 pe ordinea de zi referitor la: „ vânzarea apartamentului nr. 6 - locuinţă pentru tineri construit prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, şi a boxei nr. 6 din cadrul blocului 12, situat In municipiul Slatina, str. 
Orhideelor nr. 35, jud. Olt către domnul Mladin Mirel Florin", 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, 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. 515/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.30 pe ordinea de zi referitor la: „ solicitarea către Guvernul României, de prelungire a termenului 
prevăzut la art. 4 alin. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 cu modificările şi completările 

ulterioare", 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, 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. 
516/22.12.2022. 



Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedintă - prezintă prolectul de hot'ărăre Inscris la 
nr.31 pe ordinea de zi referitor la: „solicitarea către Guvernul României, de prelungire a unor termene 
din Hotărârea Guvernului nr.43/2018, 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, 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 Hotărărea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 517/22.12.2022. 

Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedintă - precizează că această este şedinţă 

ordinară şi ca atare există punctul de Intrebări, interpelări, Insă constată faptul că nu se inregistrează 

Intrebări, intervenţii, interpelări, luări de cuvânt, drept pentru care declară inchise lucrările şedinţei 

ordinare din data de  22.12.2022. 

t- Secretar general al municipiului Slatina, 
Mihai - Ion IDIT 

Intocmit, 
Inspector, 

Mi1ithf,Smarande 


