
Consiliul Local al municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office(@,primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Proces — verbal 

lincheiat astăzi 28.02.2022, in şedinta ordinară a Consiliului Local al municipiului Slatina, 
in baza Dispoziţiei Primarului nr. 355/22.02.2022. 

La şedinţă participă domnul Constantin Stelian Emil MOŢ - Primarul municipiului Slatina, domnul 
Vficeleanu Gigi-Emes - Viceprimarul municipiului Slatina, domnul Mihai-Ion IDITA - Secretarul general 
al municipiului Slatina, directori ai Direcţfilor şi Serviciilor publice, reprezentanti mass -media. 

Lucrările şedinţei ordinare sunt conduse de doamna Brătoi Eufrosina, desemnată preşedinte de 
şedinţă, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 403/25.11.2021. 

Şedinţa consiliului local s-a desfăşurat legal, In prezenţa unui număr de 18 consilieri locali prezenti 
din 20 consilieri in functie si un loc de consilier vacant, după cum urmează: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, 
Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, 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. 

Lipsesc domnii consilieri locali: Cazangiu Răzvan-Constantin, arloganu Silviu-Mihai. 
Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedinţă - constată că şedinţa ordinară este 

statutară. 
Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor 

locali procesul verbal al sedintei extraordinare de indată din data de 09.02.2022, 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,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan,Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva 
Ştefan,Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Emes. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor 
locali borderoul ordinii de zi unde sunt linreRistrate un număr de 16 proiecte de hotărâre, punctul 
Desemnare presedinte de sedintă si punctul :intrebdri si interpeldri, propunând spre aprobare şi 

borderoul suplimentar unde sunt Inscrise un număr de 13 proiecte de hotărâre, proiectele de la poz.16 
si poz.17  au fost supuse dezbaterii Consiliului local la finalul şedinţei respectiv la poz.29 şi poz.30. 

Ambele borderouri au fost aprobate fiecare 1n 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, Giura Laura, Ilie 
Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana 
— Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Emes. 

Ordinea de zi: 
1.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 19D, situat 1n municipiul Slatina, str. Ecaterina 
Teodoroiu, către titularii contractelor de Inchiriere care au depus cereri de cumpărare. 

2.Proiect de hotărâre referitor la: includerea 1n programul de reabilitare termică, a unor blocuri de 
locuinţe — condominii, situate In municipiul Slatina. 
3.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate 1n 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi 1n repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate inchirierii, 1n 
municipiul Slatina. 



4.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate 1n 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi 1n repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate inchirierii, 1n mod 
exclusiv specialiştilor din sănătate, 1n municipiul Slatina. 
5.Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Bloandă Ţepeş Mihaela 
către S.C. Capirom S.R.L., asupra terenului 1n suprafaţă de 4,2 mp, aferent spaţiului comercial situat 1n 
municipiul Slatina, b-dul A. I. Cuza nr. 11, adiacent faţadei de vest a blocul CAM3, sc. E. 
6.Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Crăciun Adriana Eugenia 
către Crăciun Constantin Cătălin, asupra terenului 1n suprafaţă de 9 mp, situat In municipiul Slatina, 
Aleea Rozelor, aferent garajului nr. 11A, nivel parter, din cadrul amplasamentului de garaje de lângă 
blocul 2AB. 
7.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare organigramă cu menţinerea numărului de personal şi a 
statului de funcţii, ale Clubului Sportiv Municipal Slatina pentru anul 2022, cu Incadrarea 1n bugetul de 
salarii alocat anual. 
8.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Programe şi proiecte culturale, educative şi manifestări 
sportive pe anul 2022. 
9.Proiect de hotărâre referitor la: desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Slatina 
ca membri in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 
adjunct 1n unităţile de Invăţământ preuniversitar de stat din municipiul Slatina, SESIUNEA IANUARIE — 
APRILIE. 
10.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea fără licitaţie publică a imobilului - teren in suprafata de 
1068 mp, situat 1n municipiul Slatina, strada Pitesti nr. 88A, ce aparţine domeniului privat al municipiului 
Slatina, prin exercitarea dreptului de preempţiune de către S.C. Uno Computers S.R.L, proprietar al 
construcţiei edificată pe acesta. 
11.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea HCL nr. 220/29.08.2017 referitoare la aprobarea 
cuantumului ce reprezintă calculaţia de preţ a cheltuielilor de intreţinere 1n adăpost a câinilor capturaţi de 
pe domeniul public, identificaţiin adăpost „câini cu proprietar" şi revendicaţi de proprietarii acestora. 
12.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare rectificare Buget credite interne pe anul 2022; aprobare 
rectificare program obiective de investiţii pentru anul 2022, finanţate din credit intern; aprobare fise 
obiective de investiţii. 
13.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Program anual propriu pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru anul 2022. 
14.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare cheltuire sume şi regulament cadru de organizare 
eveniment sportiv „Slatina City Run",In data de 15 mai 2022. 
15.Proiect de hotărâre referitor la: Incetarea aplicabilităţii prevederilor art.2 din HCL nr.4/10.11.2020 
referitoare la alegere viceprimari ai municipiului Slatina. 
16.Proiect de hotărâre referitor 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. 
17.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea HCL nr. 8/29.01.2021 referitoare la organizarea reţelei 

şcolare a unităţilor de Invăţământ preuniversitar de stat şi particular din raza de competenţă administrativ 
teritorială pentru anul şcolar 2021 — 2022, cu modificările şi completările ulterioare. 
18.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 11, situat 1n municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 
33, jud. Olt, către titularii contractelor de Inchiriere care au depus cereri de cumpărare. 

19.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 12, situat 1n municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 
35, jud. Olt, către titularii contractelor de inchiriere care au depus cereri de cumpărare. 

20.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 14, situat 1n municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 
26, jud. Olt, către titularii contractelor de Inchiriere care au depus cereri de cumpărare. 

21.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 15, situat in municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 
28, jud. Olt, către titularii contractelor de Inchiriere care au depus cereri de cumpărare. 



22.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 16, situat 1n municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 
30, jud. Olt, către titularii contractelor de inchiriere care au depus cereri de cumpărare. 
23.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 4, sc. A, situat 1n municipiul Slatina, str. 
Amioniei nr. 4, către titularii contractelor de inchiriere care au depus cereri de cumpărare. 
24.Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea spre exploatare a bunurilor ce aparţin U.A.T. — Slatina 
către operatorul intem de transport S.C. LOCTRANS S.A. 1n vederea Indeplinirii serviciului de transport 
public local de călători prin curse regulate In municipiul Slatina. 
25.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare reorganizare aparat de specialitate al Primarului 
municipiului Slatina, organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi pondere funcţii publice pentru 
anul 2022. 
26.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea subvenţionării de la bugetul local, 1n baza Legii nr. 
34/1998, a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care Infiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2022. 
27.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare organigramă, stat de funcţii, Regulament de organizare şi 
funcţionare ale Direcţiei Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public pentru anul 2022 
28.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi 
urbanism a municipiului Slatina şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia şi a 
Regulamentului de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor 
de urbanism la nivelul municipiului Slatina. 
29.Proiect de hotărâre referitor la: alegere viceprimar al municipiului Slatina şi stabilirea calităţii de 
Inlocuitor de drept al primarului. 
30. Desemnare preşedinte de şedinţă. 

intrebări şi interpelări. 
Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

1nscris la nr.1 pe ordinea de zi referitor la: „vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri 
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 19D, situat In municipiul Slatina, 
str. Ecaterina Teodoroiu, către titularii contractelor de Inchiriere care au depus cereri de cumpărare.", 
precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de 
cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, 
Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo,Dincă Viorel,Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan,Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Emes,astfel 
devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 62/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 2 pe ordinea de zi referitor la: „includerea 1n programul de reabilitare termică, a unor 
blocuri de locuinţe — condominii, situate 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,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. 63/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 3 pe ordinea de zi referitor la: „aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate 
In soluţionarea cererilor de locuinţe şi In repartizarea. locuinţelor pentru tineri, destinate Inchirierii, 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, Berechet 
Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-
Romeo,Dincă Viorel,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. 
64/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 4 pe ordinea de zi referitor la: „aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate 
1n soluţionarea cererilor de locuinţe şi 1n repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate Inchirierii, in mod 
exclusiv specialiştilor din sănătate, 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-
Ovidiu, Costică Eugen-Romeo,Dincă. Viorel,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. 65/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina 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 Bloandă Ţepeş 
Mihaela către S.C. Capirom S.R.L., asupra terenului 1n suprafaţă de 4,2 mp, aferent spaţiului comercial 
situat 1n municipiul Slatina, b-dul A. I. Cuza nr. 11, adiacent faţadei de vest a blocul CAM3, sc. E.", 
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,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. 66/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr. 6 pe ordinea de zi referitor la: „transmiterea dreptului de concesiune de la Crăciun 
Adriana Eugenia către Crăciun Constantin Cătălin, asupra terenului In suprafaţă de 9 mp, situat în 
municipiul Slatina, Aleea Rozelor, aferent garajului nr. 11A, nivel parter, din cadrul amplasamentului de 
garaje de lângă blocul 2AB.", 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,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. 67/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr. 7 pe ordinea de zi referitor la: aprobare organigramă cu menţinerea numărului de personal 
şi a statului de funcţii, ale Clubului Sportiv Municipal Slatina pentru anul 2022, cu Incadrarea 1n bugetul 
de salarii alocat anual", 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,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. 
68/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 8 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare Programe şi proiecte culturale, educative şi 

manifestări sportive pe anul 2022" depusă. 1n cadrul Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny", 
precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregishut 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,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. 69/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr.9 pe ordinea de zi referitor la: „desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al 
municipiului Slatina ca membri in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct 1n unităţile de Invăţământ preuniversitar de stat din municipiul Slatina, 
SESIUNEA IANUARIE — APRILIE". 

Domnul Vilceleanu Gigi-Ernes-formulează propuneri privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
local al municipiului Slatina ca membri in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 
funcţiilor de director şi director adjunct 1n unităţile de Invăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Slatina, SESIUNEA IANUARIE — APRILIE", după cum urmează: 

Nr. 
crt 

Unitatea de invăţământ 

Nume şi prenume 
reprezentant Consiliul 

Local 
Adresă e-mail 
Număr telefon 

Nume şi prenume 
membru supleant Consiliul 

Local 
Adresă e-mail 

Număr telefon 

1 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Slatina 

ILIE Violeta -Cristina 
ROGOJINARU Viorel 

2 
Scoala Gimnazială Nr.3 Slatina 

POPA Emil - Costin 
BĂLAŞA Marius 

3 
Liceul cu Program Sportiv Slatina 

ŞERBAN Gabriela 
POPISTAŞ Alexandru - 

Bogdan 

4 
Şcoala Gimnazială "Eugen 
Ionescu" Slatina 

STROIULEASA 
Loredana-Mihaela 

COMĂNESCU Ionuţ-Ovidiu 

5 
Centrul Judeţean DE Excelenţă 
Olt VĂTRAI Ion 

BRĂTOI Eufrosina 

Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedinţă — supune spre aprobare propunerile 
formulate,  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,Giura Laura, Ilie 
Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan,Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana 
— Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Emes. 

Doamna Brătoi Eufrosina 1n calitate de preşedinte de şedinţă — In continuare supune spre aprobare 
proiectul de hotărâre 1n Intregul său,  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,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. 70/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr.10 pe ordinea de zi referitor la: „vânzarea fără licitaţie publică a imobilului - teren in 
suprafata de 1068 mp, situat 1n municipiul Slatina, strada Pitesti nr. 88A, ce aparţine domeniului privat al 
municipiului Slatina, prin exercitarea dreptului de preempţiune de către S.C. Uno Computers S.R.L, 
proprietar al construcţiei edificată pe acesta"., 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,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. 71/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr.11 pe ordinea de zi referitor la: „modificarea HCL nr. 220/29.08.2017 referitoare la 
aprobarea cuantumului ce reprezintă calculaţia de preţ a cheltuielilor de Intreţinere In adăpost a cainilor 
capturaţi de pe domeniul public, identificaţi 1n adăpost „câini cu proprietar" şi revendicaţi de proprietarii 
acestora", 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 
„pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo,Dincă Viorel,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 municipiului Slatina nr. 72/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr.12 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare rectificare Buget credite interne pe anul 2022; 
aprobare rectificare program obiective de investiţii pentru anul 2022, finanţate din credit intern; aprobare 
fise obiective de investiţi", 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,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. 73/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr.13 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare Program anual propriu pentru acordarea de 
finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local 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,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. 74/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.14 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare cheltuire sume şi regulament cadru de organizare 
eveniment sportiv „Slatina City Run", 1n data de 15 mai 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,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan,Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva 

Ştefan,Vătrai Ion, V'ilceleanu Gigi-Ernes,astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Slatina nr. 75/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.15 pe ordinea de zi referitor la: „Incetarea aplicabilităţii prevederilor art.2 din HCL 
nr.4/10.11.2020 referitoare la alegere viceprimari ai 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo,Dincă Viorel,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. 76/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr. 16 pe ordinea de zi referitor 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" . 

Dorrmul Vilceleanu Gigi-Ernes- formulează un amendament la acest proiect de hotărâre după cum 
urmează: 

in scopul simplificării modalităţii de calcul a taxei speciale de salubrizare 1n municipiul Slatina 1n 
privinţa operatorilor non-casnici, precum şi pentru facilitarea 1nregistrării datelor comunicate de 
contribuabil prin declaraţia de impunere şi corelarea cu programul de impozite şi taxe IMPOTAX, am 
procedat la modificarea anexei nr. 3 la Regulamentul privind instituirea si administrarea taxei speciale de 
salubrizare 1n municipiul Slatina, anexă la proiectul de hotărâre mai sus precizat, 1n sensul 1n care textul 
iniţial al Anexei nr. 3 - Declaraţie de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru 
utilizatorii non-casnici, să fie modificat astfel incât declaraţia să aibă forma prevăzută 1n textul 
amendamentului formulat, după cum urmează: 

Contribuabil   , CUL/CIF    , judeţ 
loc. cod poştal sector str. 

  nr.  , bloc scara etaj ap tel.   fax 
 , Inregistrat la Registrul Comerţului  la nr , adresă de e-mail 
 , telefon prin 
reprezentant legal/imputernicit  , CNP 
B.I./C.I./A.I. serie nr.  , judeţ   loc.   cod poştal   sector 
str.   nr.  , bloc , scara , etaj , ap , tel.   fax 
 , adresă de e-mail  , telefon 

ImobilsituatinMunicipiul Slatina, str.  , nr.  , bloc  , sc. 

 , etaj  , ap.  , judeţu101t, avânddestinaţia 

Luna 

Nr. zilelucrătoare 
specificeactivităţii 

Nr. unităţilor 

de măsură 

Indicele de producere 
(kg/ums/zi) 

Cantitategenerată lunar 
(cg) 

(1) (2) (3) (4)=(1)x(2)x(3) 
Ianuarie : 

Februarie : 

Martie : 

Aprilie : 

Mai : 

Iunie : 

Iulie : 

August : 

Septembrie : 

Octombrie : 

Noiembrie : • 

Decembrie : 

Total zilelucrătoaregeneratoare 

de taxăîn an = 
Total cantitategeneratăanual (kg) = 



DESTINATIA CLADIR I I 
UNITATEA DE 

MASURA 
SPECIFICA [ums] 

INDICELE DE 
PRODUCER E [kg/ums/zil 

Adininistrativa/birouri 

Magazin 

„Res.taurant 

coala 

10 mp 

10 mp 

10 mp 
masa preparată/meniu 

complet 

elev 

0,45 

1 ,00 

1 ,80 

0.96 

O. 1 1 

Spitat 

Internat/cămin 

Ştructuri:deprinure 
funcţiuni de cazare de cel ,pUţin 4* /4 
margarete 

Structuri de primire turistice cu 
functiuni de:cazare sub 3* '3 

;inargarete înclusiv 

Camping 

pat 

persoana 

persoana 

persoana 

3.62 

1 .5 

1,35 

1 ,35 

camera 

masa preparată 

camera 

1 '5 

0,9 

0.67 
masa preparată/meniu 

complet 

remorca/cort 

0.45 

3.00 

10 mp 

Contribuabil 
(nume, prenume, semnătură) 

Data 
Calitate 

Şef compartiment contabil 
(nume, prenume, semnătură) 

*Contribuabilul completează două exemplare pe care le depune la sediul organului fiscal. 
*Se va completa pentru fiecare imobil în parte detinut. 
*Prin exceptie, pentru anul 2022, se va completa pentru numărul de luni rămase de la data inceperii efective a prestării activitătilor 
serviciului de salubrizare. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedintă — supune spre aprobare amendamentul 
formulat, pentru care se Inregistrează un număr de 12 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 
Dincă Viorel, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban 

Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, precum si un număr de 6 abtineri 
exprimate de domnii consilieri locali: Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Giura Laura, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Văduva Ştefan, astfel acesta flind APROBAT. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedintă - 1n continuare supune spre aprobare 
proiectul de hotărâre in Intregul său,  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,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 
Hotărărea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 77/28.02.2022. 



Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 
1nscris la nr.17 pe ordinea de zi referitor la:„modificarea HCL nr. 8/29.01.2021 referitoare la 
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat şi particular din raza de 
competenţă administrativ teritorială pentru anul şcolar 2021 — 2022 , cu modificările şi completările 
ulterioare.aprobare fise ale obiectivelor de investitii, 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,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. 78/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr.18 pe ordinea de zi referitor la: „vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri 
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 11, situat 1n municipiul 
Slatina, str. Orhideelor nr. 33, jud. Olt, către titularii contractelor de Inchiriere care au depus cereri 
de cumpărare", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, 
intervenţii, luări de cuvânt, astfel că 111 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,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. 79/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina 1n calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr.19 pe ordinea de zi referitor la: „va'nzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri 
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 12, situat In municipiul 
Slatina, str. Orhideelor nr. 35, jud. Olt, către titularii contractelor de inchiriere care au depus cereri 
de cumpărare", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, 
intervenţii, luări de cuvânt, astfel că 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,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. 80/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

1nscris la nr.20 pe ordinea de zi referitor la: „vă'nzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri 
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 14, situat 1n municipiul 
Slatina, str. Orhideelor nr. 26, jud. Olt, către titularii contractelor de inchiriere care au depus cereri 
de cumpărare", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, 

intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate 
de voturi „ pentru " exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, 
Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 

Eugen-Romeo,Dincă Viorel,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. 81/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

1nscris la nr.21 pe ordinea de zi referitor la: „vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri 
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 15, situat 1n municipiul 
Slatina, str. Orhideelor nr.28, jud. Olt, către titularii contractelor de Inchiriere care au depus cereri de 
cumpărare", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, 

intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate 



de voturi „ pentru " exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, 
Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 
Eugen-Romeo,Dincă Viorel,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. 82/28.02.2022. 
Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.22 pe ordinea de zi referitor la: „vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri 
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 16, situat In municipiul 
Slatina, str. Orhideelor nr. 30, jud. Olt, către titularii contractelor de inchiriere care au depus cereri 
de cumpărare", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, 
intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate 
de voturi „ pentru " exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, 
Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 
Eugen-Romeo,Dincă Viorel,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. 83/28.02.2022. 
Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.23 pe ordinea de zi referitor la: „ vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri 
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 4, sc. A, situat In municipiul 
Slatina, str. Annoniei nr. 4, către titularii contractelor de Inchiriere care au depus cereri de 
cumpărare", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, 
intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate 
de voturi „ pentru " exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, 
Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 

Eugen-Romeo,Dincă Viorel,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. 84/28.02.2022. 
Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.24 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, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică. Eugen-Romeo,Dincă 

Viorel,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. 85/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.25 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare reorganizare aparat de specialitate al 
Primarului municipiului Slatina, organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi pondere funcţii 

publice 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,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş 

Alexandru-Bogdan,Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva 

Ştefan,Vătrai Ion,VIleeleanu Gigi-Ernes,astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 86/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.26 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea subvenţionării de la bugetul local, 1n baza 



Legii nr. 34/1998, a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care Infiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială, 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,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. 87/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr.27 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare organigramă, stat de funcţii, Regulament 
de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public 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,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan,Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai 
Ion,V1.1celeanu Gigi-Ernes,astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina 
nr. 88/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr.28 pe ordinea de zi referitor la:„aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajarea 
teritoriului şi urbanism a municipiului Slatina şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
acesteia şi a Regulamentului de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism la nivelul 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Brătoi Eufrosina, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo,Dincă Viorel,Giura Laura, Ilie 
Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan,Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa 
Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion,Vilceleanu Gigi-Emes,astfel 
devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 89/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 29 pe ordinea de zi referitor la: „alegere viceprimar al municipiului Slatina şi 
stabilirea calităţii de Inlocuitor de drept al primarului". 

Domnul Vilceleanu Gigi-Emes — propune pentru funcţia de viceprimar al municipiului Slatina, pe 
domnul consilier local Berechet Mirel-Alexandru din partea formaţiunii politice Partidul Social 
Democrat. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă — constată că nu se mai 
formulează alte propuneri din partea celorlalte formaţiuni politice, drept pentru care invită consilierii 
locali 1n ordine alfabetică să Işi exprime opţiunea prin vot secret In cabina de vot, fiindu-le Inmânat 
buletinul şi ştampila de vot, urmând introducerea acestuia 1n urna sigilată. 

După exprimarea votului de către toţi consilierii locali comisia de constatare a rezultatului votului 
pentru alegerea viceprimarului compusă din : Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina şi Rogojinaru 
Viorel, se retrag pentru numărarea buletinelor de vot şi Intocmirea procesului verbal, 1n care se va 
consemna numărul de voturi obţinute pentru candidatul propus. 

Doamna Brătoi Eufrosina - dă citire procesului verbal de consemnare a rezultatului votului 
liber exprimat privind alegerea viceprimarului municipiului Slatina, ales cu majoritate 
absolută în persoana domnului Berechet Mirel-Alexandru, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 90/28.02.2022. 



Desemnare preşedinte de şedinţă: 

Domnul Vilceleanu Gigi-Emes — propune pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pe doamna 
consilier local Ilie Violeta Cristina, propunere care este supusă la vot şi aprobată 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,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş 

Alexandru-Bogdan,Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Serban Gabriela,Văduva 
Stefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Emes, astfel devenind Hotărărea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 91/28.02.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedinţă — precizează faptul că această 

şedinţă este ordinară şi ca atare există punctul de Intrebări, interpelări, insă constată că nu se 
inregistrează luări de cuvânt, intrebări, interpelări,drept pentru care declară inchise lucrăfile şedinţei 

ordinare din data de 28.02.2022. 

Preşed. te ck.şedifiţa,\ 
Br WEti ma\, . 

\ 
Secretar general al municipiului Slatina, 

Mihai - Ion IDITA 

intocmit, 
ector 

rande 


