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Proces — verbal 

incheiat astăzi 28.04.2022, in şedinta ordinară a Consiliului Local al municipiului Slatina, 
in baza Dispozitiei Primarului nr. 586/21.04.2022. 

La şedinţă participă domnul Gigi-Emes 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. 

Domnul Mihai-Ion Idita - Secretarul general al municipiului Slatina - precizează faptul că doamna 
consilier local Ilie Violeta Cristina deserrmată preşedinte de şedinţă, conform Hotărârii Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 91/28.02.2022, nu a putut participa la şedinţă fiind plecată din ţară, 
astfel solicită formularea de propuneri pentru desemnarea unui preşedinte de şedinţă care să conducă 
lucrările de şedinţă din data de 28.04.2022. 

Domnul Vilceleanu Gigi-Emes - propune pe domnul Vătrai Ion preşedinte de şedinţă pentru şedinţa 
din data de 28.04.2022, propunere aprobată cu unanimitate, exprimate de domnii consilieri locali: 
Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 
Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi 
Nicolae,Giura Laura, 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. 126/28.04.2022. 

Lucrările şedinţei ordinare din data de 28.04.2022 sunt conduse de domnul Vătrai Ion. 
Şedinţa consiliului local s-a desfăşurat legal, In prezenţa unui număr de 19 consilieri locali prezenti 

din 21 consilieri in functie,  după cum urmează: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 
Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
Vficeleanu Gigi-Emes. 

Lipsesc domnii consilieri locali Cazangiu Răzvan-Constantin şi Ilie Violeta Cristina. 
Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor locali 

procesul verbal al sedintei ordinare din data de 31.03.2022, acesta fiind aprobat cu unanimitate de 
voturi „pentru "exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet 
Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, 

Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Popa Emil-Costin, Popistaş 

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

Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Emes. 
Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor locali 

borderoul ordinii de zi  şi borderoul suplimentar 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, eirloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Popa Emil-
Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela, 
Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Emes. 

Şedinţa consiliului local din data de 28.04.2022 a fost convocată având pe ordinea de zi Desemnare 
preşedinte de şedinţă, un număr de 15 proiecte de hotărâre şi punctul intrebări şi interpelări. Ordinea 
de zi a fost suplimentată cu 15 proiecte de hotărâre, astfel au fost supuse dezbaterii consiliului local un 
număr de 30 proiecte de hotărâre. 



Ordinea de zi: 
1.Desemnare presedinte de sedintă 
2.Proiect de hotărâre referitor la: inchirierea prin licitaţie publică a obiectivului spaţiu destinat 
comerţului — alimentaţie publică din incinta Clubului Nautic si de Agrement „Plaja
3.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Plan urbanistic zonal referitor la „Initiere PUZ pentru 
construire Locuinta P+1E", în municipiul Slatina, str. Cuza Voda, nr.34C. 
4.Proiect de hotărâre referitor la: prelungirea contractelor de Inchiriere pentru chiriaşii din cadrul 
imobilului - bloc de locuinţe 19D, situat 1n municipiul Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 19. 
5.Proiect de hotărâre referitor la: prelungirea contractelor de Inchiriere pentru chiriaşii din cadrul 
imobilului - bloc de locuinţe V5, situat In municipiul Slatina, b-dul. A.I. Cuza, nr. 19. 
6.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Documentatii de avizare a lucrărilor de interventii şi 
Indicatori Tehnico — Economici pentru 6 obiective de investitii privind reabilitare/modemizare carosabil 
si trotuare in municipiul Slatina, jud. Olt. 
7.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi 
Indicatori Tehnico — Economici pentru obiectivul „Reabilitare Centrul Vechi". 
8.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Studiu de fezabilitate şi Indicatori Tehnico — Economici 
pentru obiectivul „Construire drum de legătura intre str. Milcov si str. Poenii". 
9.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 1n municipiului Slatina. 
10.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare regulament de organizare, program şi cheltuire sume 
pentru organizare manifestare — concurs „Disney Cup", ediţia a XIV-a. 
11.Proiect de hotărâre referitor la: acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf. limpăraţi — Sopot. 
12.Proiect de hotărâre referitor la: acordarea unui sprijin financiar Parohiei Adormirea Maicii 
Domnului. 
13.Proiect de hotărâre referitor la: acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Ştefan. 
14.Proiect de hotărâre referitor la: darea In folosinţă gratuită către Universitatea de Ştiinţe Agronomice 
şi Medicină Veterinară Bucureşti, a unor spaţii din cadrul imobilului situat 1n municipiul Slatina, strada 
Strehareţi nr. 150, jud. Olt, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina. 
15.Proiect de hotărâre referitor la: Inchirierea locuinţei de necesitate situată 1n municipiul Slatina, str. 
Dorobanţi, nr. 21, bl. 21, sc. A, ap. 2, către doamna Staicu Ileana. 
16.Proiect de hotărâre referitor la:aprobarea transfeffirii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi alte 
bunuri necesare desfăşurării activităţii creşelor, de la Direcţia de Asistenţă Socială Slatina la unităţile de 
Invăţământ preşcolar cu program prelungit, cărora le-au fost arondate creşele. 
17.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea suporfării din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitărIi 
sumei de 50,00 lei reprezentând cheltuieli de judecată către reclamanta S.C. ARTICUS S.R.L. 
18.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea executiei bugetare trimestriale aferenta bugetelor 
aprobate la nivelul U.A.T. Municipiul Slatina pentru anul 2022. 
19.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 în municipiul Slatina. 
20.Proiect de hotărâre referitor la: luare act de anularea unor acte administrative adoptate de Consiliul 
Local al Municipiului Slatina, potrivit dispoziţiilor unor hotărâri judecătoreşti, anulare acte subsecvente 
1ncheiate 1n baza acestora, şi aprobarea restituirii către concesionari a sumelor achitate cu titlu de 
redevenţă şi garanţie. 
21.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 deinchiriere 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 V5, sc. A, situat 1n municipiul Slatina, b-dul 
A.I.Cuza nr. 19, 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 11, situat In municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 
33, jud. Olt, către titularii contractelor de Inchiriere care au depus cereri de cumpărare. 
24.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. 
25.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 13, situat 1n municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 
37, jud. Olt, către titularii contractelor de Inchiriere care au depus cereri de cumpărare. 
26.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 14, situat "in municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 
26, jud. Olt, către titularii contractelor de inchiriere care au depus cereri de cumpărare. 
27.Proiect de hotărâre 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. 
28.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 4, sc. A, situat 1n municipiul Slatina, str. 
Armoniei nr. 4, către titularii contractelor de Inchiriere care au depus cereri de cumpărare. 
29.Proiect de hotărâre referitor la: transformare funcţie publică de execuţie vacanta şi modificarea 
Statului de funcţii al Direcţiei Administrare Patrimoniu. 
30.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea prin licitaţie publică a terenului in suprafaţă de 2903 mp, 
ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat In intravilanul municipiului Slatina, strada 
Crişan nr. 56, jud. Olt. 
31.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea prin licitaţie publică a imobilului — teren 1n suprafaţă de 
21002 mp, situat 1n intravilanul municipiului Slatina, strada Milcov nr. 12B, 1n cadrul Parcului Industrial 
Slatina. 
32.intrebări şi interpelări. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr.2 pe ordinea de zi referitor 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 
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, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, 
Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vficeleanu Gigi-Emes, 
astfel devenind Hotărărea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 127/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.3 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare Plan urbanistic zonal referitor la „Initiere PUZ pentru 
construire Locuinta P+1E", In municipiul Slatina, str. Cuza Voda, nr.34C", 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, 
arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 
Giura Laura, 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. 128/28.04.2022. 
Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 

nr.4 pe ordinea de zi referitor la: „ prelungirea contractelor de Inchiriere pentru chiriaşii din cadrul 
imobilului - bloc de locuinţe 19D, situat In municipiul Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 19, 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, CIrloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, 



Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 129/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.5 pe ordinea de zi referitor la: „ prelungirea contractelor de Inchiriere pentru chiriaşii din cadrul 
imobilului - bloc de locuinţe V5, situat In municipiul Slatina, b-dul. A.I. Cuza, nr. 19, 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, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică. Eugen-Romeo, Dincă Viorel, 
Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 130/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.6 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare Documentatii de avizare a lucrărilor de interventii şi 
Indicatori Tehnico — Economici pentru 6 obiective de investitii privind reabilitare/modernizare carosabil 
si trotuare in municipiul Slatina, jud. Olt", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au 
Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare acesta fiind aprobat 
cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, arloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 131/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr.7 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare Documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi 
Indicatori Tehnico — Economici pentru obiectivul „Reabilitare Centrul Vechi", 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, Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, 
Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 132/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.8 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare Studiu de fezabilitate şi Indicatori Tehnico — Economici 
pentru obiectivul „Construire drum de legătura intre str. Milcov si str. Poenii", precizând că acest proiect 
de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune 
spre aprobare acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii 
consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi 

Eufrosina, Chloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică. Eugen-Romeo, Dincă Viorel, 
Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 133/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâreinscris la 
nr.9 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. In vederea Indeplinirii serviciului de transport 
public local de călători prin curse regulate 1n 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 

Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 
Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 
Giura Laura, 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. 134/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.10 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare regulament de organizare, program şi cheltuire sume 
pentru organizare manifestare — concurs „Disney Cup", ediţia a XIV-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 un număr de 18 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, 
arloganu Silviu-Mihai, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Popa Emil-
Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela, 
Văduva Ştefan, Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes, precum şi o abtinere exprimată de domnul consilier 
local Comănescu Ionut-Ovidiu,astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina 
nr. 135/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.11 pe ordinea de zi referitor la: „ acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf. impăraţi — Sopot", 
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, Orloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică. Eugen-
Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 
136/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr.12 pe ordinea de zi referitor la: „ acordarea unui sprijin financiar Parohiei Adormirea Maicii 
Domnului", 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, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, 

Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 137/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.13 pe ordinea de zi referitor la: „ acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Ştefan", 

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, Clrloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-
Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 
138/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr.14 pe ordinea de zi referitor la: „ darea 1n folosinţă gratuită către Universitatea de Ştiinţe 

Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, a unor spaţii din cadrul imobilului situat 1n municipiul 
Slatina, strada Strehareţi nr. 150, jud. Olt, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina". 

Domnul Bălaşa Marius- Intreabă dacă şi sala de sport intră 1n discuţie 1n cadrul acestui proiect. 
Domnul Vficeleanu Gigi-Ernes- răspunde că aici discutăm doar de spaţiile destinate sălilor de curs. 



Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă — constatată că nu se mai inregistrează 
alte Intrebări,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, arloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 139/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr.15 pe ordinea de zi referitor la: „ Inchirierea locuinţei de necesitate situată in municipiul Slatina, 
str. Dorobanţi, nr.21,b1.21,sc.A,ap.2, către doamna Staicu Ileana", 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, 
arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 
Giura Laura, 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. 140/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr.16 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea transferării mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi 
alte bunuri necesare desfăşurării activităţii creşelor, de la Direcţia de Asistenţă Socială Slatina la unităţile 
de Invăţământ preşcolar cu program prelungit, cărora le-au fost arondate creşele", 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, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, 
Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 141/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr.17 pe ordinea de zi referitor la: „aprobarea suportării din buget local, trecerii pe cheltuieli si 
achitării sumei de 50,00 lei reprezentând cheltuieli de judecată către reclamanta S.C. ARTICUS S.R.L", 
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, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-
Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 
142/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.18 pe ordinea de zi referitor la: „aprobarea executiei 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 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, arloganu 
Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura 
Laura, 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. 143/28.04.2022. 
Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 

nr.19 pe ordinea de zi 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 salubrizarein 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, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-
Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 
144/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.20 pe ordinea de zi referitor la: „ luare act de anularea unor acte administrative adoptate de 
Consiliul Local al Municipiului Slatina, potrivit dispoziţiilor unor hotăr'ări judecătoreşti, anulare acte 
subsecvente Incheiate In baza acestora, şi aprobarea restituirii către concesionari a sumelor achitate cu 
titlu de redevenţă şi garanţie", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au lnregistrat 
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, arloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 145/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.21 pe ordinea de zi 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", 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, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, 
Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 146/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion lin calitate de preşedinte de şedinţă - 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 V5, sc. A, situat In municipiul Slatina, b-dul 
A.I.Cuza nr. 19, 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, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă 

Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 147/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - 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 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 

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, Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă 

Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 148/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.24 pe ordinea de zi referitor la: „ vânzarea 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 
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, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă 
Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 149/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.25 pe ordinea de zi referitor la: „ vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 13, situatin municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 
37, 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, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă 

Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 150/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr.26 pe ordinea de zi 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", 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, CIrloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă 

Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 151/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.27 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, Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă 

Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 152/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.28 pe ordinea de zi referitor la: „ vânzarea unor apartamente - locuinţe pentru tineri construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din cadrul blocului 4, sc. A, situat 1n municipiul Slatina, str. 
Armoniei nr. 4, către titularii contractelor de Inchiriere care au depus cereri de cumpărare", precizând că 

acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că 

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, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă 
Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 153/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.29 pe ordinea de zi referitor la: „ transformare funcţie publică de execuţie vacanta şi modificarea 
Statului de funcţii al Direcţiei Administrare Patrimoniu", 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, arloganu Silviu-
Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 
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. 154/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr.30 pe ordinea de zi referitor la: „ vânzarea prin licitaţie publică a terenului In suprafaţă de 2903 mp, 
ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat 1n intravilanul municipiului Slatina, strada 
Crişan nr. 56, jud. Olt", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat 
obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare  acesta fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Brătoi Eufrosina, arloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 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. 155/28.04.2022. 

Domnul Vătrai Ion 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr.31 pe ordinea de zi referitor la: „ vânzarea prin licitaţie publică a imobilului — teren 1n suprafaţă de 
21002 mp, situat 1n intravilanul municipiului Slatina, strada Milcov nr. 12B, în cadrul Parcului Industrial 
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, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 

Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai 

Ion, Vficeleanu Gigi-Emes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
156/28.04.2022. 

intrebări şi interpelări. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă —precizează faptul că aceasta este 
şedinţă ordinară şi ca atare există punctul Intrebări „si interpelări, insă constată faptul că nu se 
Inregistrează Intrebări, intervenţii, luări de cuvânt, interpelări, drept pentru care declară Inchise lucrările 

şedin-ţei ordinare din data de  28.04.2022. 

A 

inţă, Secretar general al municipiului Slatina, 
Mihai - 1onIDITA 

intocmit, 
s ector 

Smarande 


