
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 

incheiat astăzi 28.06.2022, 1n şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Slatina, 1n 
baza Dispoziţiei Primarului nr. 1060/22.06.2022. 

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

Lucrările şedinţei ordinare sunt conduse de doamna Şerban 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 1n functie,  după cum urmează: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius,Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-

Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Rogoj inaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai 

Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Lipsesc domnii consilieri locali: Brătoi Eufrosina, Clrloganu Silviu-Mihai, Giura Laura. 
Doamna Şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - constată că şedinţa ordinară este 

statutară. 
Doamna Şerban Gabrielain calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor 

locali procesul verbal al sedintei extraordinare de Indată din data de 24.06.2022, acesta fiind 
aprobat cu unanimitate de voturi „pentru "exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, 

Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, 
Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, 
Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Doamna Şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare 
consilierilor locali borderoul ordinii de zi unde sunt Inscrise un număr de 20 proiecte de hotărâre 

şi punctul intrebări şi interpelări. Deasemenea propune retragerea proiectului de hotărâre Inscris pe 
ordinea de zi la nr. crt. 11, precum şi suplimentarea ordinii de zi cu 4 proiecte de hotărâre, astfel 
supune spe aprobare şi dezbate consiliului local un număr de 23 proiecte de hotărâre, propunere 
aprobată cu cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius,Cazangiu Răzvan-Constantin, 

Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, 

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

Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes. 



Ordinea de zi: 
1.Proiect de hotărâre referitor la: declararea de uz public, cu destinaţia de "drumuri vicinale", a unor 
imobile — terenuri, situate 1n intravilanul municipiului Slatina, str. Drăgăneşti, str. Caloianca şi str. 
Livezi. 
2.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Studiul de fezabilitate şi Indicatori Tehnico — Economici 
pentru obiectivul „Extinderea Sistemului de Iluminat Public in zona industriala din municipiul Slatina" 
3.Proiect de hotărâre referitor la: declararea de uz public, a unor imobile- terenuri, situate 1n 
intravilanul municipiului Slatina, strada Basarabilor, 1n zona Staţiei de epurare Slatina. 
4.Proiect de hotărâre referitor la: prelungirea termenului de dare 1n administrare către Clubul 
Sportiv Municipal Slatina, a obiectivului Club Nautic şi de Agrement "Plaja Olt", situat 1n municipiul 
Slatina — B-dul Sf. C-tin Brâncoveanu, jud. Olt. 
5.Proiect de hotărâre referitor la: darea acordului pentru edificarea unor construcţii de către S.C. 
Compania de Apă Olt S.A, pe terenul 1n suprafaţă de 9421 mp, situat 1n municipiul Slatina, strada 
Basarabilor nr. 125, la distanţele faţă de limitele de vecinătate de pe laturile de sud, est şi vest, cu 
derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism. 
6.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la HCL nr.159/ 
13.05.2022 privind Aprobarea proiectului„Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul 
municipiului Slatina" şi a cheltuielilor aferente proiectului. 
7.Proiect de hotărâre referitor la: utilizarea Fondului de Intreţinere, Inlocuire şi dezvoltare de către 
operatorul S.C. Compania de Apă. Olt S.A. 
8.Proiect de hotărâre referitor la: darea acordului de principiu privind trecerea imobilului situat 1n 
municipiul Slatina, strada Drăgăneşti nr. 13, judeţul Olt, din domeniul public al municipiului Slatina, 
In domeniul public al judeţului Olt. 
9.Proiect de hotărâre referitor la: Inchirierea unor spaţii din cadrul locuinţei de necesitate situată 1n 
municipiul Slatina, str. Cuza Vodă, nr. 10, bl. 10, sc. A, ap. 3, către doamna Păun Elena. 
10.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare modificare stat de funcţii al aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Slatina. 
11.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea transmiterii fără plată a autoutilitarei marca DACIA 
DUSTER cu nr.de Inmatriculare OT-10-YKX către Primaria comunei Dobrosloveni. 
12.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. 

13.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. 
14.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentului nr. 25 - 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 Chiriţă Ion. 
15.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. 

16.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentelor nr. 16 şi nr. 17 - locuinţe pentru tineri 
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a boxelor nr. 16 şi nr. 17 din cadrul blocului 14, 
situat 1n municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 26, jud. Olt, către titularii contractelor de Inchiriere. 
17.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentului nr. 11 - locuinţă pentru tineri construit 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a boxei nr. 11 din cadrul blocului 15, situat 1n municipiul 
Slatina, str. Orhideelor nr. 28, jud. Olt, către doamna Văduva Cristina Ioana. 
18.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentului nr. 5 - locuinţă pentru tineri construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a boxei nr. 5 din cadrul blocului 16, situat 1n municipiul 
Slatina, str. Orhideelor nr. 30, jud. Olt, către doamna Ionescu Mariana. 
19.Proiect de hotărâre referitor la: trecerea din domeniul public 1n domeniul privat al municipiului 
Slatina, a unor bunuri reprezentând obiecte de inventar - indicatoare: stradale, de orientare, pentru 
spaţii de taximetrie şi pentru staţii de autobuz şi a mijlocului fix -"seră", situat 1n municipiul Slatina, 
strada Ecaterina Teodoroiu nr. 8A. 



20.Proiect de hotărâre referitor la: modificare H.C.L. nr. 82 din 27.03.2018 referitoare la 
aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivil a Clubului Sportiv Municipal Slatina. 
21.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Slatina nr. 113/31.03.2022. 
22.Proiect de hotărâre referitor la: completarea HCL nr. 189/18.07.2017, referitoare la stabilirea 
salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Slatina, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
23.Proiect de hotărâre referitor la: stabilire măsuri privind distribuirea tichetelelor 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 Gabrielain calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr. 1 pe ordinea de zi referitor la: „declararea de uz public, cu destinaţia de "drumuri 
vicinale",a unor imobile—terenuri, situate 1n intravilanul municipiului Slatina, str. Drăgăneşti, str. 
Caloianca şi str. Livezi", 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,Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-
Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae,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. 192/28.06.2022. 

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

Inscris la nr. 2 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare Studiul de fezabilitate şi Indicatori Tehnico — 
Economici pentru obiectivul „Extinderea Sistemului de Iluminat Public in zona industriala din 
municipiul Slatina", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, 
intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare acesta fiind aprobat cu unanimitate 
de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, 
Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius,Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 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. 193/28.06.2022. 

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

Inscris la nr. 3 pe ordinea de zi referitor la: „declararea de uz public, a unor imobile- terenuri, 
situate In intravilanul municipiului Slatina, strada Basarabilor, 1n zona Staţiei de epurare 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,Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă 
Viorel, Drăgoi Nicolae, 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. 
194/28.06.2022. 

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

inscris la nr. 4 pe ordinea de zi referitor la: „ prelungirea termenului de dare 1n administrare către 

Clubul Sportiv Municipal Slatina, a obiectivului Club Nautic şi de Agrement "Plaja Olt", situat 1n 
municipiul Slatina — B-dul Sf. C-tin Brâncoveanu, 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,Cazangiu 
Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 
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. 195/28.06.2022. 

Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr.5 pe ordinea de zi referitor la: „darea acordului pentru edificarea unor construcţii de 
către S.C. Compania de Apă Olt S.A, pe terenul 1n suprafaţă de 9421 mp, situat In municipiul Slatina, 
strada Basarabilor nr. 125, la distanţele faţă de limitele de vecinătate de pe laturile de sud, est şi vest, 
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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius,Cazangiu 
Răzvan-Constantin, Costică. Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 
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. 196/28.06.2022. 

Doamna Şerban Gabriela in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr.6 pe ordinea de zi referitor la: „modificarea Anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la HCL nr.159/ 
13.05.2022 privind Aprobarea proiectului „Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul 
municipiului Slatina" şi a cheltuielilor aferente proiectului ", 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,Cazangiu 
Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 
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. 197/28.06.2022. 

Doamna Şerban 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 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,Cazangiu Răzvan-

Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 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. 198/28.06.2022. 

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

Inscris la nr.8 pe ordinea de zi referitor la: „darea acordului de principiu privind trecerea imobilului 
situat 1n municipiul Slatina, strada Drăgăneşti nr. 13, judeţul Olt, din domeniul public al municipiului 
Slatina, 1n domeniul public al judeţului Olt", 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,Cazangiu Răzvan-Constantin, 

Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 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. 199/28.06.2022. 



Doamna Şerban Gabriela in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâreinscris la nr.9 pe ordinea de zi referitor la: „Inchirierea unor spaţii din cadrul locuinţei de 
necesitate situată 1n municipiul Slatina, str. Cuza Vodă, nr. 10, bl. 10, sc. A, ap. 3, către doamna Păun 
Elena", 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 avrobat cu unanimitate de voturi 
„pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius,Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-
Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 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 municiviului Slatina nr. 
200/28.06.2022. 

Doamna Şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre inscris la nr.10 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare modificare stat de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius,Cazangiu 
Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 
Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-Bogdan,Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa 
Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, VlIceleanu Gigi-Ernes, astfel 
devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 201/28.06.2022. 

Doamna Şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre 1nscris la nr.11 pe ordinea de zi referitor la: „aprobarea transmiterii fără plată a 
autoutilitarei marca DACIA DUSTER cu nr.de Inmatriculare OT-10-YKX către Primaria comunei 
Dobrosloveni", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, 
intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare acesta fiind avrobat cu unanimitate 
de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, 
Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius,Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 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. 202/28.06.2022. 

Doamna Şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre inscris la nr.12 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 11 supune spre aprobare acesta fiind avrobat cu unanimitate 
de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, 
Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius,Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă. Viorel,Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan,Rogojinaru Viorel,Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban 

Gabriela,Văduva Ştefan, Vătrai Ion, VIIceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municiviului Slatina nr. 203/28.06.2022. 

Doamna Şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre linscris la nr.13 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 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,Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 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. 204/28.06.2022. 

Doamna Şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr.14 pe ordinea de zi referitor la: „vânzarea apartamentului nr. 25 - 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 Chiriţă Ion", 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,Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, 
Drăgoi Nicolae, 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. 205/28.06.2022. 

Doamna Şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr.15 pe ordinea de zi 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", 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,Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel,Drăgoi Nicolae, 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. 206/28.06.2022. 

Doamna Şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr.16 pe ordinea de zi referitor la: „vânzarea apartamentelor nr. 16 şi nr. 17 - 
locuinţe pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a boxelor nr. 16 şi nr. 17 din 
cadrul blocului 14, situat 1n municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 26, 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius,Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-
Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 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. 207/28.06.2022. 

Doamna Şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre inscris la nr.17 pe ordinea de zi referitor la: vânzarea apartamentului nr. 11 - locuinţă 

pentru tineri construit prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a boxei nr. 11 din cadrul blocului 15, 
situat 1n municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 28, jud. Olt, către doamna Văduva Cristina Ioana, 



precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de 
cuvânt, astfel că 1.1 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,Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă 
Viorel, Drăgoi Nicolae, 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. 
208/28.06.2022. 

Doamna Şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr.18 pe ordinea de zi referitor la: „vânzarea apartamentului nr. 5 - locuinţă 
pentru tineri construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a boxei nr. 5 din cadrul blocului 16, 
situat 1n municipiul Slatina, str. Orhideelor nr. 30, jud. Olt, către doamna Ionescu Mariana", 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,Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă 
Viorel, Drăgoi Nicolae, 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. 
209/28.06.2022. 

Doamna Şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr.19 pe ordinea de zi referitor la: „trecerea din domeniul public 1n domeniul 
privat al municipiului Slatina, a unor bunuri reprezentând obiecte de inventar - indicatoare: stradale, de 
orientare, pentru spaţii de taximetrie şi pentru staţii de autobuz şi a mijlocului fix - "seră", situat 1n 
municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 8A", 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,Cazangiu Răzvan-
Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 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. 210/28.06.2022. 

Doamna Şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre 1nscris la nr.20 pe ordinea de zi referitor la: „modificare H.C.L. nr. 82 din 27.03.2018 
referitoare la aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivăl a Clubului Sportiv Municipal 
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, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius,Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-

Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 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. 
211/28.06.2022. 



Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr.21 pe ordinea de zi referitor la: „modificarea i completarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 113/31.03.2022, 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,Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, 
Drăgoi Nicolae, 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. 212/28.06.2022. 

Doamna Şerban Gabriela in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr.22 pe ordinea de zi referitor la:„completarea HCL nr. 189/18.07.2017, 
referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv 
Municipal Slatina, cu modificările şi completările ulterioare", precizând că acest proiect de hotărâre a 
fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre 
aprobare  acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius,Cazangiu 
Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 
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. 213/28.06.2022. 

Doamna Şerban Gabriela in -calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr.23 pe ordinea de zi referitor la:„ stabilire măsuri privind distribuirea 
tichetelelor 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 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,Cazangiu Răzvan-Constantin, 
Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 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. 214/28.06.2022. 
intrebări şi interpelări. 

Doamna Şerban 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 intervenţii, intrebări, luări de cuvânt, drept pentru care declară inchise lucrările şedinţei 

ordinare din data de  28.06.2022. 
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