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Proces — verbal 

incheiat astăzi 25.05.2022, in şedinţa extraordinară de indată a Consiliului Local al 
municipiului Slatina, în baza Dispoziţiei Primarului nr. 952/25.05.2022. 

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

Lucrările şedinţei extraordinare de Indată sunt conduse de doamna Ilie Violeta Cristina, desemnată 

preşedinte de şedinţă, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
91/28.02.2022. 

Şedinţa consiliului local s-a desfăşurat legal, 1n prezenţa unui număr de 16 consilieri locali prezenti 
din 21 consilieri in functie,  după cum urmează: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-
Alexandru, Brătoi Eufrosina, Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, 
Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru 
Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Lipsesc doamnii consilieri locali: Bălaşa Marius, Costică Eugen-Romeo, arloganu Silviu-Mihai, 
Giura Laura, Şerban Gabriela. 

Doamna Ilie Violeta Cristina în calitate de preşedinte de şedinţă - constată că şedinţa 

extraordinară de Indată este statutară. 

Doamna Ilie Violeta Cristina în calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare 
consilierilor locali procesul verbal al sedinţei extraordinare de indată din data de 13.05.2022, 
acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru "exprimate de domnii consilieri locali: 
Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brăloi Eufrosina, Cazangiu Răzvan-

Constantin, Comăneseu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-
Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva 

Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Doamna Ilie Violeta Cristina în calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare 

consilierilor locali borderoul ordinii de zi unde sunt inscrise un număr de 4 proiecte de hotărâre, 

acesta fiind supus spre aprobare si aprobat cu unanimitate de voturi „pentru "exprimate de 

domnii consilieri locali:  Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brăloi 

Eufrosina, Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie 

Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa 

Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes. 



Ordinea de zi: 

1.Proiect de hotărâre referitor la: utilizarea Fondului de Intreţinere, Inlocuire şi dezvoltare de către 

operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.A. 
2.Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea participarii U.A.T Municipiul Slatina la Programul de 
stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024, in vederea obtinerii finantarii prin Programul 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Rabla Plus) in vederea achizitionarii unui 
autoturism nou". 
3.Proiect de hotărâre referitor la: modificare si completare H.C.L. nr. 127 din 28.04.2022 referitoare 
la Inchirierea prin licitaţie publică a obiectivului spaţiu destinat comerţului — alimentaţie publică din 
incinta Clubului Nautic si de Agrement „Plaja Olt". 
4.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea HCL Slatina nr. 77/2022 referitoare la aprobarea 
Regulamentului privind instituirea şi administrarea taxei speciale de salubrizare In municipiul Slatina, 
precum şi la adoptarea pentru anul 2022 a taxei speciale de salubrizare In municipiul Slatina. 

Doamna Ilie Violeta Cristina 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr. 1 pe ordinea de zi referitor la: utilizarea Fondului de intreţinere, Inlocuire şi 

dezvoltare de către operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.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, Cazangiu 
Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, 
Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, 
Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 161/25.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre inscris la nr. 2 pe ordinea de zi referitor la: „aprobarea participarii U.A.T Municipiul 
Slatina la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024, in vederea obtinerii 
finantarii prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Rabla Plus) in 
vederea achizitionarii unui autoturism nou", 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, Brătoi Eufrosina, Cazangiu Răzvan-Constantin, 

Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, 

Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Slatina nr. 162/25.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr. 3 pe ordinea de zi referitor la: modificare si completare H.C.L. nr. 127 din 

28.04.2022 referitoare la Inchirierea prin licitaţie publică a obiectivului spaţiu destinat comerţului — 
alimentaţie publică din incinta Clubului Nautic si de Agrement „Plaja Olt", 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, Brătoi Eufrosina, 

Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta 

Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — 

Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, V'ilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Slatina nr. 163/25.05.2022. 



Doamna Ilie Violeta Cristina 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre hiscris la nr. 4 pe ordinea de zi referitor la: modificarea HCL Slatina nr. 77/2022 
referitoare la aprobarea Regulamentului privind instituirea şi administrarea taxei speciale de 
salubrizare în municipiul Slatina, precum şi la adoptarea pentru anul 2022 a taxei speciale de 
salubrizare în 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, Cazangiu Răzvan-Constantin, 

Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, 

Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Slatina nr. 164/25.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina 1n calitate de preşedinte de şedinţă — precizează faptul că această 

şedinţă este extraordinară de indată şi ca atare nu există punctul de intrebări, interpelări, drept pentru 
care declară inchise lucrările şedinţei extraordinare de indată din data de  25.05.2022. 

Preşedinte de şediit \
IlieVioleta Cristina 

Secretar general al municipiului Slatina, 
Mihai - Iop,IDÎTA 

intocmit, 
Inspector 

M' t la Smarande 


