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Proces — verbal 

incheiat astăzi 26.07.2022, in şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Slatina, 
în baza Dispoziţiei Primarului nr.1163/20.07.2022. 

La şedinţă participă domnul Constantin Cristian Cismaru - Administrator Public al municipiului 
Slatina, domnul Mirel - Alexandru Berechet - Viceprimarul municipiului Slatina, domnul Vilceleanu 
Gigi-Ernes -Viceprimarul municipiului Slatina, doamna Monica Ingrid Manea - consilier juridic care 11 
Inlocuieşte pe domnul Mihai -Ion Idita — Secretar general al municipiului Slatina, acesta aflându-se 1n 
concediu de odihnă, directori ai Direcţiilor şi Serviciilor publice. 

Lucrările şedinţei ordinare sunt conduse de doamna Serban Gabriela, desemnată preşedinte de 
şedinţă, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 189/31.05.2022. 

Şedinţa consiliului local s-a desfăşurat legal, 1n prezenţa unui număr de 18 consilieri locali prezenti 
din 21 consilieri în functie,  după cum urmează: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, 
Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, 
Cirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş 
Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, 
VIIceleanu Gigi-Ernes. 

Lipsesc domnii consilieri locali: Drăgoi Nicolae, Costică Eugen-Romeo, Rogojinaru Viorel. 
Doamna Serban Gabriela in calitate de preşedinte de şedinţă - constată că şedinţa ordinară este 

statutară. 
Doamna Serban Gabriela in calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor 

locali borderoul ordinii de zi unde sunt inscrise un număr de 26 proiecte de hotărâre, precum şi 
punctul intrebări,interpelări, propunând suplimentarea ordinii de zi cu un număr de 3 proiecte de 
hotărâre, acestea fiind supuse fiecare 1n parte spre aprobare şi aprobate cu unanimitate de voturi 
„pentru "exprimate de domnii consilieri locali:  Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, 
Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, 

Cirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş 
Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, VlIceleanu 
Gigi-Ernes. 

Şedinţa consiliului local din data de 26.07.2022 a fost convocată având pe ordinea de zi un număr de 
29 proiecte de hotărâre. 

Ordinea de zi: 
1.Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea spre exploatare a bunurilor ce aparţin U.A.T. - Slatina 
către operatorul intern de transport S.C. LOCTRANS S.A. 1n vederea Indeplinirii serviciului de transport 
public local de călători prin curse regulate 1n municipiul Slatina. 
2.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi pondere 
funcţii publice pentru personalul din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţ;a" a 
Persoanelor Slatina. 
3.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare al Serviciului 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului 
Slatina. 
4.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri 
destinate inchirierii, 1n mod exclusiv specialiştilor din sănătate şi a ordinii de priorităţi pentru repartizarea 
locuinţelor pentru tineri destinate Inchirierii 1n mod exclusiv specialiştilor din săn'ătate. 



5.Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Ilie Alin Mihai şi 
Drăgulescu Constantin Cosmin către Alexandru Mihaela, asupra terenului cotă indiviză 1n suprafaţă de 9 
mp şi 3 mp 1n exclusivitate, situat 1n municipiul Slatina, str. Piteşti (fostă Vederii) nr. 1C, aferent 
garajului nr. 4 parter. 
6.Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Dincă Marin către Piţu 
Petrişor Teodor şi Piţu Iuliana Nicoleta, asupra terenului 1n suprafaţă de 20 mp, situat 1n municipiul 
Slatina, str. Cuza Vodă, aferent garajului nr. 6. 
7.Proiect de hotărâre referitor la: utilizarea Fondului de 1ntreţinere, Inlocuire şi dezvoltare de către 
operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.A. 
8.Proiect de hotărâre referitor la: darea acordului pentru edificarea unei construcţii de către Simion 
Ghiţă Denisa Gabriela şi Simion Marius Costinel, pe terenul situat 1n municipiul Slatina, strada Recea nr. 
29, la distanţa faţă de limita de vecinătate de pe latura de sud, cu derogare de la prevederile 
documentaţiilor de urbanism. 
9.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare acordare premiu elevilor slătineni care au obţinut media 10 
in urma examenului de Bacalaureat - sesiunea iunie - iulie 2022. 
10.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi asigurarea din bugetul 
local a costurilor pentru execuţia utilităţilor, aferente construcţillor propuse a fi realizate pentru obiectivul 
de investiţii „Construire locuinţe pentru tineri destinate Inchirierii strada Cireaşov, nr. 23, - etapa II. 2.2 
Municipiul Slatina, judeţul Olt ". 
11.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea şi completarea H.C.L nr. 3/ 11.01 2022, privind 
aprobarea „Regulamentului privind execuţia lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Slatina pe 
domeniul public" . 
12.Proiect de hotărâre referitor la: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133/28.04.2022, privind 
aprobare Studiu de fezabilitate şi Indicatori Tehnico - Economici pentru obiectivul „Construire drum de 
legătură Intre str. Milcov şi Poenii". 
13.Proiect de hotărâre referitor la: solicitarea către Guvernul României, de prelungire a termenului 
prevăzut la art. 4 alin. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 cu modificările şi completările ulterioare 
14.Proiect de hotărâre referitor la: retragerea dreptului de administrare al Direcţiei Poliţia Locală 
Slatina, asupra unui spaţiu din cadrul imobilului situat 1n municipiul Slatina, strada Drăgăneşti nr. 25 şi 
darea acestuia 1n administrare către Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public. 
15.Proiect de hotărâre referitor la: includerea 1n inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Slatina, a unor imobile — terenuri, situate 1n municipiul Slatina, pe strada Crişan şi Aleea 
Macului. 
16.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentului nr. 3 - locuinţă pentru tineri construit prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului V5, sc. A, situat 1n municipiul Slatina, b-dul A. I. 
Cuza nr. 19, jud. Olt, către domnul Bratu Cătălin Virgil. 
17.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentului nr. 16 - locuinţă pentru tineri construit prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, şi a boxei nr. 16 din cadrul blocului 11, situat In municipiul Slatina, 
str. Orhideelor nr. 33, jud. Olt, către doamna Pâşnei Mihaela Corina. 
18.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentelor nr. 3 şi nr. 10 - locuinţe pentru tineri 
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, şi a boxelor nr. 3 şi nr. 10, din cadrul blocului 15, 
situat 1n municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 28, jud. Olt, către titularii contractelor de Inchiriere. 
19.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare organigram'ă, numă'r de personal, stat de funcţii şi pondere 
funcţii publice a Serviciului Public Direcţia Poliţia Locală Slatina. 
20.Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Radu Cristian către 

Zamfir Ilie şi Zamfir Laura, asupra terenului cotă indiviză 1n suprafaţă de 9 mp, situat 1n municipiul 
Slatina, str. Piteşti (fost'ă Vederii) nr. 1C, aferent garajului nr. 4 etaj. 
21.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea suportării din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitării 

sumei de 1.814,00 lei reprezentând cheltuieli de judecata către BADESCU ION. 
22.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea suportării din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitării 

sumei de 1.814,00 lei reprezentând cheltuieli de judecata către BULEANDRA ILIE. 



23.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea suportării din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitării 

sumei de 1.814,00 lei reprezentând cheltuieli de judecata către NICULAE MARIAN. 
24.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea suportării din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitării 

sumei de 1.814,00 lei reprezentând cheltuieli de judecata către IANCU EUGEN. 
25.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea suportării din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitării 

sumei de 2.000,00 lei reprezentând cheltuieli de judecată către MITRICA CONSTANTIN. 
26.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea execuţiei bugetare trimestriale aferenta bugetelor 
aprobate la nivelul U.A.T. Municipiul Slatina pentru anul 2022. 
27. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare modificare „Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 69/28.02.2022, referitoare la Buget programe şi proiecte culturale, educative şi 

manifestări sportive pe anul 2022. 
28. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Tănase Constantin către 

Tănase Doina, Nicolescu Leontina şi MIndroc Florentina, asupra cotelor de teren 1n suprafaţă totală de 9 
mp, In indiviziune, din suprafaţa de teren de 18 mp, situat 1n municipiul Slatina, str. Silozului, aferent 
construcţiei "Clădire staţie gaze". 
29. Proiect de hotărâre referitor la: modificare şi completare HCL nr. 214/28.06.2022 referitor 
la stabilire măsuri privind distribuirea tichetelor de masă către persoanele vaccinate Impotriva COVID-19 
cu schemă completă de vaccinare care nu au beneficiat de aceste tichete până la data inchiderii centrelor 
unde s-a efectuat vaccinarea organizate de Primăria municipiului Slatina. 
intrebări şi interpelări. 

Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.1 pe ordinea de zi referitor la: „ transmiterea spre exploatare a bunurilor ce aparţin U.A.T. 
- Slatina către operatorul intern de transport S.C. LOCTRANS S.A. 1n vederea Indeplinirii serviciului de 
transport public local de călători prin curse regulate In 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, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—
Mihaela,Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 223/26.07.2022. 
Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.2 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare organigramă., număr de personal, stat de funcţii şi 

pondere funcţii publice pentru personalul din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor 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, Brătoi 

Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-

Ovidiu, Cirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, 
Vficeleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
224/26.07.2022. 

Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.3 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare al 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor aflat 1n subordinea Consiliului Local al 

municipiului 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, Brătoi 

Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-

Ovidiu, CIrloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 

Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, 

Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 

225/26.07.2022. 



Doamna Serban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr.4 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele 
pentru tineri destinate Inchirierii, In mod exclusiv specialiştilor din sănătate şi a ordinii de prioritAţi pentru 
repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate Inchirierii în 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, Brătoi Eufrosina, Berechet 
Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu 
Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes, 
astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 226/26.07.2022. 

Doamna Serban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr.5 pe ordinea de zi referitor la: „ transmiterea dreptului de concesiune de la Ilie Alin Mihai 
şi Drăgulescu Constantin Cosmin către Alexandru Mihaela, asupra terenului cotă indiviză In suprafaţă de 
9 mp şi 3 mp 1n exclusivitate, situat 1n municipiul Slatina, str. Piteşti (fostă Vederii) nr. 1C, aferent 
garajului nr. 4 parter", 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, Brătoi 
Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-
Ovidiu, Clrloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, 
VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
227/26.07.2022. 

Doamna Serban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
1nscris la nr.6 pe ordinea de zi referitor la: „ transmiterea dreptului de concesiune de la Dincă Marin 
către Piţu Petrişor Teodor şi Piţu Iuliana Nicoleta, asupra terenului 1n suprafaţă de 20 mp, situat 1n 
municipiul Slatina, str. Cuza Vodă, aferent garajului nr. 6 ", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la 
mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel căll supune spre aprobare acesta 
fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-
Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, CIrloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Şerban Gabriela, 
Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vliceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 228/26.07.2022. 

Doamna Serban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.7 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 căll supune spre aprobare acesta fiind 
aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-

Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina,Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Şerban 

Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local 
al municipiului Slatina nr. 229/26.07.2022. 

Doamna Serban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.8 pe ordinea de zi referitor la: „ darea acordului pentru edificarea unei construcţii de către 

Simion Ghiţă Denisa Gabriela şi Simion Marius Costinel, pe terenul situat 1n municipiul Slatina, strada 
Recea nr. 29, la distanţa faţă de limita de vecin'ătate de pe latura de sud, 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 îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-

Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Şerban Gabriela, 



Văduva Stefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 230/26.07.2022. 

Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr.9 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare acordare premiu elevilor slătineni care au obţinut 
media 10 1n urma examenului de Bacalaureat - sesiunea iunie - iulie 2022 " , 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, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, CIrloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—
Mihaela,Serban Gabriela,Văduva Stefan,Vătrai Ion, VIIceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea 
Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 231/26.07.2022. 

Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr.10 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi asigurarea 
din bugetul local a costurilor pentru execuţia utilităţilor, aferente construcţiilor propuse a fi realizate 
pentru obiectivul de investiţii„Construire locuinţe pentru tineri destinate Inchirierii strada Cireaşov, nr. 
23, - etapa II. 2.2 Municipiul Slatina, judeţul 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, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-
Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Serban Gabriela, 
Văduva Stefan,Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 232/26.07.2022. 

Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.11 pe ordinea de zi referitor la: „ modificarea şi completarea H.C.L nr. 3/ 11.01 2022, 
privind aprobarea „Regulamentului privind execuţia lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Slatina pe 
domeniul public", 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, Brătoi 
Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-

Ovidiu,CIrloganu Silviu-Mihai,Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Serban Gabriela,Văduva Stefan,Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
233/26.07.2022. 

Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.12 pe ordinea de zi referitor la: „ revocarea Hotărkii Consiliului Local nr. 
133/28.04.2022, privind aprobarb Studiu de fezabilitate şi Indicatori Tehnico - Economici pentru 
obiectivul „Construire drum de legătură Intre str. Milcov şi Poeni", 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, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, CIrloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—
Mihaela,Serban Gabriela,Văduva Stefan,Vătrai Ion, VIIceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 234/26.07.2022. 
Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.13 pe ordinea de zi referitor la: „solicitarea către Guvernul României, de prelungire a 
termenului prevăzut la art. 4 alin. 11 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, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-

Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta 



Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban 
Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local 
al municipiului Slatina nr. 235/26.07.2022. 

Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr.14 pe ordinea de zi referitor la: „ retragerea dreptului de administrare al Direcţiei Poliţia 
Locală Slatina, asupra unui spaţiu din cadrul imobilului situat In municipiul Slatina, strada Drăgăneşti nr. 
25 şi darea acestuia 1n administrare către Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public", 
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, Brătoi Eufrosina, Berechet 
Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Clrloganu 
Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vficeleanu Gigi-Ernes, 
astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 236/26.07.2022. 

Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr.15 pe ordinea de zi referitor la: „ includerea 1n inventarul bunurilor ce aparţin domeniului 
privat al municipiului Slatina, a unor imobile — terenuri, situate 1n municipiul Slatina, pe strada Crişan şi 
Aleea Macului", 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, Brătoi 
Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-
Ovidiu, arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, 
VIleeleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
237/26.07.2022. 

Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr.16 pe ordinea de zi referitor la: „ vânzarea apartamentului nr. 3 - locuinţă pentru tineri 
construit prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului V5, sc. A, situat In municipiul 
Slatina, b-dul A. I. Cuza nr. 19, jud. Olt, către domnul Bratu Cătălin Virgil ", 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, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—
Mihaela,Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 238/26.07.2022. 
Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.17 pe ordinea de zi referitor la: „ vânzarea apartamentului nr. 16 - locuinţă pentru tineri 
construit prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, şi a boxei nr. 16 din cadrul blocului 11, situat 1n 
municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 33, jud. Olt, către doamna Pâşnei Mihaela Corina ", 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, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, CIrloganu Silviu-
Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel 
devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 239/26.07.2022. 
Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.18 pe ordinea de zi referitor la: „ vânzarea apartamentelor nr. 3 şi nr. 10 - locuinţe pentru 
tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, şi a boxelor nr. 3 şi nr. 10, din cadrul blocului 15, 
situat 1n municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 28, 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 îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet 



Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu 
Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, VlIceleanu Gigi-Ernes, 
astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 240/26.07.2022. 
Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.19 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii 
şi pondere funcţii publice a 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 „ventru" exprimate de domnii 
consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa 
Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, C'irloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, 
Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—
Mihaela,Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea 
Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 241/26.07.2022. 
Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.20 pe ordinea de zi referitor la: „ transmiterea dreptului de concesiune de la Radu Cristian 
către Zamfir Ilie şi Zamfir Laura, asupra terenului cotă indiviză In suprafaţă de 9 mp, situat 1n municipiul 
Slatina, str. Piteşti (fostă Vederii) nr. 1C, aferent garajului nr. 4 etaj", 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 „ventru" exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—
Mihaela,Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea 
Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 242/26.07.2022. 

Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr.21 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea suportării din buget local, trecerii pe cheltuieli 
si achitării sumei de 1.814,00 lei reprezentând cheltuieli de judecata către BADESCU ION ", 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 „ventru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, 
Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu Silviu-Mihai, Dincă 
Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa 
Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 243/26.07.2022. 

Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.22 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea suportării din buget local, trecerii pe cheltuieli 
si achitării sumei de 1.814,00 lei reprezentând cheltuieli de judecata către BULEANDRA ILIE", 
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 17 voturi „ventru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet 
Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu 
Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion,  precum si o 
abfinere exprimată de domnul consilier local Vilceleanu Giai-Ernes, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 244/26.07.2022. 
Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.23 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea suportării din buget local, trecerii pe cheltuieli 
si achitării sumei de 1.814,00 lei reprezentând cheltuieli de judecata către NICULAE MARIAN ", 
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 „ventru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet 
Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, CIrloganu 
Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-



Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-
Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 245/26.07.2022. 
Doamna Şerban Gabriela in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.24 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea suportării din buget local, trecerii pe cheltuieli 
si achitării sumei de 1.814,00 lei reprezentând cheltuieli de judecata către IANCU EUGEN ", 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 „ventru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, arloganu Silviu-
Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-
Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 246/26.07.2022. 

Doamna Şerban Gabriela in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr.25 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea suportării din buget local, trecerii pe cheltuieli 
si achitării sumei de 2.000,00 lei reprezentând cheltuieli de judecată către MITRICA CONSTANTIN", 
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, Brătoi Eufrosina, Berechet 
Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu 
Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-
Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 247/26.07.2022. 

Doamna Şerban Gabriela in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.26 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea execuţiei bugetare trimestriale 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 fi supune spre 
aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ventru" exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, eirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—
Mihaela,Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 248/26.07.2022. 
Doamna Şerban Gabriela îu calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.27 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare modificare „Anexa nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 69/28.02.2022, referitoare la Buget programe şi proiecte 
culturale, educative şi manifestări sportive 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, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu 
Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cîrloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie 
Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Şerban 

Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local 
al municipiului Slatina nr. 249/26.07.2022. 

Doamna Şerban Gabriela in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

linscris la nr.28 pe ordinea de zi referitor la: „ transmiterea dreptului de concesiune de la Tănase 

Constantin către Tănase Doina, Nicolescu Leontina şi Mindroc Florentina, asupra cotelor de teren In 
suprafaţă totală de 9 mp, in indiviziune, din suprafaţa de teren de 18 mp, situat in municipiul Slatina, str. 
Silozului, aferent construcţiei "Clădire staţie gaze", 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 „ventru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-

Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Clrloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Şerban Gabriela, 



Văduva Stefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 250/26.07.2022. 

Doamna Serban Gabriela lin calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.29 pe ordinea de zi referitor la: „modificare şi completare FICL nr. 214/28.06.2022 
referitor la stabilire măsuri privind distribuirea tichetelor de masă către persoanele vaccinate Impotriva 
COVID-19 cu schemă completă de vaccinare care nu au beneficiat de aceste tichete până la data 
Inchiderii centrelor unde s-a efectuat vaccinarea organizate de Primăria 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, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius,Cazangiu Răzvan-Constantin,Comănescu Ionuţ-Ovidiu, CIrloganu Silviu-
Mihai, Dincă Viorel,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela,Serban Gabriela,Văduva Stefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel 
devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 251/26.07.2022. 
intrebări şi interpelări. 

Doamna Serban Gabriela in calitate de preşedinte de şedinţă — precizează faptul că această 

şedinţă este ordinară şi ca atare există punctul de Intrebări, interpelări, Insă constată faptul că nu se 
Inregistrează luări de cuvânt, Intrebări, intervenţii, interpelări, drept pentru care declară Inchise lucrările 

şedinţei ordinare din data de  26.07.2022. 

Secretar general al unicipiului Slatina, 
Mihai - n IDITA 

intocmit, 
s ector 

Milae1i Smarande 


