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Proces — verbal 

incheiat astăzi 29.11.2022. In şedinta ordinară a Consiliului Local al municipiului Slatina, in baza 
Dispozitiei Primarului nr.1781/23.11.2022. 

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

Lucrările şedinţei ordinare sunt conduse de domnul Popa Emil - Costin, desemnat preşedinte de 
şedinţă, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 303/30.08.2022. 

Şedinţa consiliului local s-a desfăşurat legal, 1n prezenţa unui număr de 15 consilieri locali prezenti 
din 21 consilieri In functie, după cum urmează: Alexa Ioan, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 
Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — 
Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion. 

Lipsesc domnii consilieri locali: Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina,Cazangiu Răzvan-Constantin, 

Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Vficeleanu Gigi-Ernes. 

Domnul Popa Emil-Costin In calitate de preşedinte de şedinţă - constată că şedinţa ordinară este 
statutară. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor 
locali borderoul ordinii de zi unde sunt Inscrise un număr de 32 proiecte de hotărâre, punctul 
Desemnare presedinte de sedintă si intreb'ări, interpelări, propunând suplimentarea ordinii de zi cu 
un număr de 13 proiecte de hotărâre,  acestea fiind aprobate fiecare In parte cu unanimitate de voturi 
„pentru "exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 
Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — 
Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion. 

Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre referitor la: „ modificarea Anexei nr.2 şi Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 349/28.12.2017 privind aprobare delegare a serviciului de transport public local de călători prin 
curse regulate 1n municipiul Slatina, modificată şi completată". 

2. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Croitoru Constantin către 

Pisăru Ilie, asupra terenului In suprafaţă de 19,25 mp, aferent garajului nr. 10, din cadrul amplasamentului 
nr. 34, situat 1n municipiul Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, jud. Olt. 
3. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Ispas Gheorghe către Sora 
Ion, asupra terenului cotă indiviză in suprafaţă de 9 mp, situat în municipiul Slatina, Aleea Rozelor, lângă 

blocul 2AB, aferent garajului nr. 12 etaj. 
4. Proiect de hotărâre referitor la:„modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 321/22.12.2010". 



5. Proiect de hotărâre referitor la: modificarea şi completarea Hotărkii Consiliului Local al municipiului 
Slatina nr. 110/25.04.2019. 
6. 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. 
7. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea trecerii pe cheltuieli a sumei de 103055,36 lei reprezentând 
debit şi majorări ale debitorului SC Legnolucis SRL Dochia". 
8. Proiect de hotărâre referitor la: revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
145/28.04.2022. 
9. Proiect de hotărâre referitor la: prelungirea contractelor de Inchiriere pentru chiriaşii din cadrul 
imobilului - bloc de locuinţe G2, situatin municipiul Slatina, str. Aleea Bradului, nr. 2. 
10. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de 
Asistenţă Socială Slatina 
11. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Incheiere contract de comodat auto. 
12. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea spre exploatare a bunurilor ce aparţin U.A.T. - Slatina 
către operatorul intern de transport SC LOCTRANS SA In vederea Indeplinirii serviciului de transport 
public local de călători prin curse regulate 1n municipiul Slatina. 
13. Proiect de hotărâre referitor la: concesionarea fără licitaţie publică către soţii Drăcea Răzvan - Ionuţ 

şi Drăcea Gheorghiţa - Alexandra, a terenului 1n suprafaţă de 4,00 mp, ce aparţine domeniului privat al 
municipiului Slatina, situat 1n municipiul Slatina, strada Drăgăneşti, adiacent părţii de nord a blocului P3, 
sc.A, ap.2. 
14. Proiect de hotărâre referitor la: concesionarea fără licitaţie publică către numiţii Tcaciuc Florin şi 

Tănasie Violeta - Florentina, a terenului 1n suprafaţă de 4,00 mp, ce aparţine domeniului privat al 
municipiului Slatina, situatIn municipiul Slatina, strada Artileriei, nr.10, adiacent părţii de est a blocului 5, 
sc.A, ap.2. 
15. Proiect de hotărâre referitor la: concesionarea fără licitaţie publică către domnul Năpârcă Iulian, a 
terenului In suprafaţă de 5,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat in municipiul 
Slatina, strada Elena Doamna, adiacent părţii de sud a blocului 2, sc.A, ap. 1 . 
16. Proiect de hotărâre referitor la: concesionarea fără licitaţie publică către soţii Ciotea Eugen i Ciotea 
Elena, a terenului 1n suprafaţă de 3,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat 1n 
municipiul Slatina, Aleea infrăţirii, nr.7, adiacent părţii de vest a blocului FB1, sc.D, ap.4 . 
17. Proiect de hotărâre referitor la: concesionarea fără licitaţie publică către soţii Nicolae Niţu şi Nicolae 
Ecaterina, a terenului in suprafaţă de 3,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat 
1n municipiul Slatina, Aleea infrăţirii, nr.7, adiacent părţii de Est a blocului FB1, sc.E, ap.3. 
18. Proiect de hotărâre referitor la: concesionarea fără licitaţie publică către numiţii Buşcă Lili - 
Mădălina şi Bou Costel, a terenului 1n suprafaţă de 6,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului 
Slatina, situat 1n municipiul Slatina, strada Tunari, nr.17, adiacent blocului FB27, sc.C, ap.3. 
19. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la SC Marlix SRL către 

Alecsandru Iulian, asupra terenului In suprafaţă de 19,75 mp, aferent garajului nr. 2 , din cadrul 
amplasamentului nr. 2, situat 1n municipiul Slatina, str. Văilor lângă bl. 11, sc. A şi sc.B , jud. Olt. 
20. Proiect de hotărâre referitor la: darea acordului pentru edificarea unei construcţii — garaj, pe terenul 
situat 1n municipiul Slatina, strada Salcâmului nr. 18, de către domnul Bădescu Cristian Florin, la distanţa 

faţă de limita de vecinătate de pe latura de sud, cu derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism. 
21. Proiect de hotărâre referitor la: declararea de uz public, a imobilului — construcţie "Spaţiu tehnic" 
situat 1n municipiul Slatina, strada Păcii nr. 1A, jud. Olt. 
22. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea documentaţiei tehnice - Studiu de fezabilitate şi a 
Indicatorilor tehnico- economici privind obiectivul de investiţii : "Amenajare şi sistematizare teren de sport 
din incinta Şcolii Gimnaziale nr. 3, municipiul Slatina, strada Drăgăneşti nr. 2A, jud. Olt". 
23. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Sandu Florin către Radu 
Ioana i Radu Nicolae, asupra terenului In suprafaţă de 20,32 mp, aferent garajului nr. 6 , din 
amplasamentul de garaje nr. 3, situat 1n municipiul Slatina, str. Cuza Vodă, lângă blocul nr. 25, jud. Olt. 



24. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Făsui Gheorghe către Joiţa 

Mădălina Ionela şi Joiţa Adrian Marius, asupra terenului 1n suprafaţă de 4 mp, situat in municipiul Slatina, 
str. Văilor, adiacent blocului 17, sc. A, ap. 3, jud. Olt. 
25. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Negoescu Constantin şi 

Negoescu Marcela către Guşatu Claudiu Florin şi Guşatu Petruţa Bianca, asupra terenului'in suprafaţă de 3 
mp, situat 1n municipiul Slatina, str. Libertăţii, adiacent blocului FA14, sc. B, ap. 3, jud. Olt. 
26. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Cirstea Florea către Tiţa 

Gheorghe şi Tiţa Camelia Florina, asupra terenului 1n suprafaţă de 19,64 mp, aferent garajului nr. 11, 
amplasament de garaje nr. 1 , situatin municipiul Slatina, str. Cireaşov Iângă bl. 21D, jud. Olt. 
27. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii 

(DALI) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii: "Amenajare şi sistematizare 
Baza Sportivă Crişan II, municipiul Slatina, strada Libertăţii nr. 3A, jud. Olt". 
28. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Proiectului tehnic şi indicatorii tehnico-economici pentru 
investiţia „ Extinderea sistemului de supraveghere Padurea Strehareti". 
29. Proiect de hotărâre referitor la: propunerea de acceptarea ofertei de donaţie făcută de: Stanciu Liviu, 
Stanciu Violeta, Gheorghe Florin Adrian, Gheorghe Ioana Cristiana, privind terenul 1n suprafaţă de 34 mp, 
situat in intravilanul municipiului Slatina, strada Boiangiului nr. 13H, jud. Olt. 
30. Proiect de hotărâre referitor la: declararea de uz public, cu destinaţia de "clrum public", a imobilului 
— teren in suprafaţă de 3922 mp, situat 1n intrvilanul municipiului Slatina, cu acces din strada Silozului. 
31. Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea fără licitaţie publică a unor imobile terenuri 1n suprafaţă 

totală de 116 mp, situate 1n municipiul Slatina, b-dul A.I. Cuza, adiacente blocului CAM4, sc. D, ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către S.C. 
2Timpi S.R.L. 
32. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii: " Bază de Agrement Dumitru Dobrescu, municipiul Slatina, jud. 
Olt" 
33. Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea fără licitaţie publică, a terenului adiacent blocului 12, scara 
B, ap.1, situat 1n municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu prin exercitarea dreptului de preemţiune 

de către S. C. Paul Vitan Com S.R.L. deţinătoare a spaţiului comercial edificat pe acest teren. 
34. Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea fără.' licitaţie publică, a terenului adiacent părţii de N-E a 
blocului 16, scara A, ap.3, situat 1n municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu prin exercitarea 
dreptului de preemţiune de către Sc Vertical Decor SRL deţinătoare a spaţiului comercial edificat pe acest 
teren. 
35.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea fără licitaţie publică, a terenului 1n suprafaţă de 20,0 mp, 
situat 1n municipiul Slatina, strada Crişan, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către S.C. ANGEL 
S.R.L. 
36. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii şi 

Indicatori Tehnico — Economici pentru 5 obiective de investiţii privind reabilitare/modemizare carosabil si 
trotuare in municipiul Slatina, jud. Olt. 
37.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea studiului de oportunitate, concesionarea prin licitaţie 

publică a terenului 'in suprafaţă de 48.000 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat 
1n municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt, aprobarea caietului de sarcini şi a 
documentaţiei de atribuire. 
38. Proiect de hotărâre referitor la: "Aprobarea de indicatori de performanţă pentru contractele de 
concesiune i Inchiriere". 
39. Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea fără licitaţie publică, a unor terenuri ce aparţin domeniului 

privat al municipiului Slatina, situate 1n municipiul Slatina, pe străzile: Abatorului, Fântinilor, Oltului, 

Banului , prin exercitarea dreptului de preemţiune de către cetăţenii care au edificat construcţii cu destinaţia 

de locuinţe pe acestea. 



40. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea cofinanţării de către UAT Municipiul Slatina In vederea 
Indeplinirii condiţiilor de eligibilitate impuse pentru aprobarea cererii de finanţare a proiectului "Măsuri de 
digitalizare necesare pentru eficientizarea şi sustenabilitatea investiţiilor realizate de SC COMPANIA DE 
APA OLT SA". 
41. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare modificare stat funcţii al Serviciului Public Directia Poliţia 

Locală Slatina. 
42. Proiect de hotărâre referitor la: preluarea în folosinţă gratuită de către UAT -Municipiul Slatina, de 
la S.C. Complex Hotelier Parc S.A, a spaţiului In suprafaţă utilă de 95,23 mp, din cadrul imobilului — 
construcţie hotel Ramada, situat 1n municipiul Slatina, strada Crişan nr. 1, jud. Olt, pentru modernizare cu 
destinaţia " Centru de Comandă Apărare Locală". 

43. Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unor bunuri 
(deşeuri metalice), rezultate 1n urma casării şi a scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar şi un 
mijloc fix, ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina. 
44. Proiect de hotărâre referitor la: includerea 1n inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Slatina, a imobilului — teren 1n suprafaţă de 1205 mp, situat 1n intravilanul municipiului 
Slatina, strada Piteşti. 

45. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea suportarii din buget local, trecerii pe cheltuieli si 
achitarii sumei de 1.000,00 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre intimatul Dinca Ilie Tinel. 
46.Desemnare preşedinte de şedinţă. 

47.intrebări,interpelări. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 1 pe ordinea de zi referitor la: „ modificarea Anexei nr.2 şi Anexei nr.3 la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 349/28.12.2017 privind aprobare delegare a serviciului de transport public local de 
călători prin curse regulate 1n municipiul Slatina, modificată şi completată", 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, eirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-

Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 438/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 2 pe ordinea de zi referitor la: „transmiterea dreptului de concesiune de la Croitoru 
Constantin către Pisăru Ilie, asupra terenului 1n suprafaţă de 19,25 mp, aferent garajului nr. 10, din cadrul 
amplasamentului nr. 34, situat 1n municipiul Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, arloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, 

Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 439/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 3 pe ordinea de zi referitor la: „ transmiterea dreptului de concesiune de la Ispas Gheorghe 
către Sora Ion, asupra terenului cotă indiviză 1n suprafaţă de 9 mp, situat 1n municipiul Slatina, Aleea 
Rozelor, lângă blocul 2AB, aferent garajului nr. 12 etaj", 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, 
Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Chloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 

Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 

Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 440/29.11.2022. 



Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

linscris la nr. 4 pe ordinea de zi referitor la: „ modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 321/22.12.2010, 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, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 
Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 441/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 5 pe ordinea de zi referitor la: „ modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 110/25.04.2019, 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, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 
Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura,Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 442/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 6 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, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 
Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 443/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 7 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea trecerii pe cheltuieli a sumei de 103055,36 lei 
reprezentând debit şi major'ări ale debitorului SC Legnolucis SRL Dochia", 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-

Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura,Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 444/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 8 pe ordinea de zi referitor la: „ revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 145/28.04.2022, 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, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 
Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 445/29.11.2022. 



Domnul Popa Emil-Costin în calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 9 pe ordinea de zi referitor la: „ prelungirea contractelor de Inchiriere pentru chiriaşii din 
cadrul imobilului - bloc de locuinţe G2, situat 1n municipiul Slatina, str. Aleea Bradului, nr. 2. , 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Clrloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, 

Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 446/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 10 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare al 
Direcţiei de Asistenţă Socială 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, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, CIrloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 
Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 447/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 11 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare Incheiere contract de comodat auto", 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, arloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, 

Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 448/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 12 pe ordinea de zi referitor la: „ transmiterea spre exploatare a bunurilor ce aparţin 

U.A.T. - Slatina către operatorul intern de transport SC LOCTRANS SA 1n vederea indeplinirii serviciului 
de transport public local de călători prin curse regulate 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-

Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 449/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin în calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 13 pe ordinea de zi referitor la: „ concesionarea fără licitaţie publică către soţii Drăcea 

Răzvan - Ionuţ şi Drăcea Gheorghiţa - Alexandra, a terenului 1n suprafaţă de 4,00 mp, ce aparţine 

domeniului privat al municipiului Slatina, situat In municipiul Slatina, strada Drăgăneşti, adiacent părţii de 
nord a blocului P3, sc.A, ap.2. , 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, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 
Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 450/29.11.2022. 



Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr. 14 pe ordinea de zi referitor la: „ concesionarea fără licitaţie publică către numiţii Tcaciuc 
Florin şi Tănasie Violeta - Florentina, a terenului 1n suprafaţă de 4,00 mp, ce aparţine domeniului privat al 
municipiului Slatina, situat In municipiul Slatina, strada Artileriei, nr.10, adiacent părţii de est a blocului 5, 
sc.A, ap.2. , 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 
Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — 
Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina 
nr. 451/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 15 pe ordinea de zi referitor la: „ concesionarea fără licitaţie publică către domnul Năpârcă 

Iulian, a terenului 1n suprafaţă de 5,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat In 
municipiul Slatina, strada Elena Doamna, adiacent părţii de sud a blocului 2, sc.A, ap.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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cirloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, 

Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 452/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 16 pe ordinea de zi referitor la:„concesionarea fără licitaţie publică către soţii Ciotea Eugen 
şi Ciotea Elena, a terenului In suprafaţă de 3,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, 
situat 1n municipiul Slatina, Aleea infrăţirii, nr.7, adiacent părţii de vest a blocului FB1, sc.D, ap.4 . 
. , 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, CIrloganu 
Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 
Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, 
Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
453/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr. 17 pe ordinea de zi referitor la:„ concesionarea fără licitaţie publică către soţii Nicolae Niţu 

şi Nicolae Ecaterina, a terenului în suprafaţă de 3,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului 
Slatina, situat 1n municipiul Slatina, Aleea infrăţirii, nr.7, adiacent părţii de Est a blocului FB1, sc.E, ap.3", 
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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, eirloganu 
Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 
Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, 
Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
454/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr. 18 pe ordinea de zi referitor la:„ concesionarea fără licitaţie publică către numiţii Buşcă 

Lili - Mădălina şi Bou Costel, a terenului 1n suprafaţă de 6,00 mp, ce aparţine domeniului privat al 

municipiului Slatina, situat in municipiul Slatina, strada Tunari, nr.17, adiacent blocului FB27, sc.C, ap.3. , 

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



cuvânt, astfel că 11 supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ventru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, arloganu 
Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — 
Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina 
nr. 455/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 19 pe ordinea de zi referitor la:„ transmiterea dreptului de concesiune de la SC Marlix SRL 
către Alecsandru Iulian, asupra terenului 1n suprafaţă de 19,75 mp, aferent garajului nr. 2 , din cadrul 
amplasamentului nr. 2, situat 1n municipiul Slatina, str. Văilor lângă bl. 11, sc. A şi sc.B , 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 „ventru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan,Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, arloganu 
Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura 
Laura,Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — 
Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina 
nr. 456/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 20 pe ordinea de zi referitor la:„ darea acordului pentru edificarea unei construcţii — garaj, 
pe terenul situat 1n municipiul Slatina, strada Salcâmului nr. 18, de către domnul Bădescu Cristian Florin, 
la distanţa faţă de limita de vecinătate de pe latura de sud, cu derogare de la prevederile documentaţiilor de 
urbanism", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, 

luări de cuvânt, astfel că 11 supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi 
„ventru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 
Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — 
Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina 
nr. 457/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 21 pe ordinea de zi referitor la:„ declararea de uz public, a imobilului — construcţie "Spaţiu 

tehnic" situat 1n municipiul Slatina, strada Păcii nr. 1A, jud. Olt", precizând că acest proiect de hotărâre a 
fost la mape nu s-au 1nregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, 
acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ventru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa 
Ioan, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 

Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 458/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 22 pe ordinea de zi referitor la:„ aprobarea documentaţiei tehnice - Studiu de fezabilitate şi 

a Indicatorilor tehnico- economici privind obiectivul de investiţii : "Amenajare şi sistematizare teren de 
sport din incinta Şcolii Gimnaziale nr. 3, municipiul Slatina, strada Drăgăneşti nr. 2A, 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 „ventru" 

exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cirloganu 

Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 

Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, 

Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 

459/29.11.2022. 



Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 23 pe ordinea de zi referitor la:„ transmiterea dreptului de concesiune de la Sandu Florin 
către Radu Ioana şi Radu Nicolae, asupra terenului In suprafaţă de 20,32 mp, aferent garajului nr. 6 , din 
amplasamentul de garaje nr. 3, situat In municipiul Slatina, str. Cuza Vodă, lângă blocul nr. 25, 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, arloganu 
Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 
Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, 
Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
460/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 24 pe ordinea de zi referitor la:„ transmiterea dreptului de concesiune de la Făsui Gheorghe 
către Joiţa Mădălina Ionela şi Joiţa Adrian Marius, asupra terenului in suprafaţă de 4 mp, situat in 
municipiul Slatina, str. Văilor, adiacent blocului 17,sc.A,ap.3,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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-
Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 461/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr. 25 pe ordinea de zi referitor la:„ transmiterea dreptului de concesiune de la Negoescu 
Constantin şi Negoescu Marcela către Guşatu Claudiu Florin şi Guşatu Petruţa Bianca, asupra terenului In 
suprafaţă de 3 mp, situat 1n municipiul Slatina, str. Libertăţii, adiacent blocului FA14, sc. B, ap. 3, 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, arloganu 
Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 
Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, 
Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
462/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr. 26 pe ordinea de zi referitor la:„ transmiterea dreptului de concesiune de la Cirstea Florea 
către Tiţa Gheorghe şi Tiţa Camelia Florina, asupra terenului 1n suprafaţă de 19,64 mp, aferent garajului nr. 
11, amplasament de garaje nr.1, situat In municipiul Slatina, str. Cireaşov lângă bl. 21D, 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, CIrloganu 
Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă. Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 
Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, 
Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
463/29.11.2022. 



Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr. 27 pe ordinea de zi referitor la:„ aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Investiţii (DALI) i a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii: "Amenajare şi 

sistematizare Baza Sportivă Crişan II, municipiul Slatina, strada Liberfăţii nr. 3A, jud. 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cirloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, 

Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 464/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

1nscris la nr. 28 pe ordinea de zi referitor la:„ aprobarea Proiectului tehnic şi indicatorii tehnico-
economici pentru investiţia „ Extinderea sistemului de supraveghere Padurea Strehareti", 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cirloganu Silviu-Mihai, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, 

Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 465/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr. 29 pe ordinea de zi referitor la:„ propunerea de acceptarea ofertei de donaţie făcută de: 
Stanciu Liviu, Stanciu Violeta, Gheorghe Florin Adrian, Gheorghe Ioana Cristiana, privind terenul In 
suprafaţă de 34 mp, situat in intravilanul municipiului Slatina, strada Boiangiului nr. 13H, 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cirloganu 
Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 
Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, 
Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
466/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 30 pe ordinea de zi referitor la:„ declararea de uz public, cu destinaţia de "drum public", a 
imobilului — teren In suprafaţă de 3922 mp, situat In intrvilanul municipiului Slatina, cu acces din strada 
Silozului", 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică. Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 
Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — 
Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina 
nr. 467/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr. 31 pe ordinea de zi referitor la:„ vânzarea fără licitaţie publică a unor imobile — terenuri In 
suprafaţă totală de 116 mp, situate In municipiul Slatina, b-dul A.I. Cuza, adiacente blocului CAM4, sc. D, 
ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către S.C. 
2Timpi 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa 

Marius,arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi 



Nicolae,Giura Laura,Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa 
Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 468/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 32 pe ordinea de zi referitor la:„ aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii: " Bază de Agrement Dumitru Dobrescu, 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa 

Marius,CIrloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi 

Nicolae,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa 
Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 469/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 33 pe ordinea de zi referitor la:„ vânzarea fără licitaţie publică, a terenului adiacent 
blocului 12, scara B, ap.1, situat 1n municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu prin exercitarea 
dreptului de preemţiune de către S. C. Paul Vitan Com S.R.L. deţinătoare a spaţiului comercial edificat pe 
acest teren", 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa 

Marius,arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi 

Nicolae,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa 
Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 470/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr. 34 pe ordinea de zi referitor la:„ vânzarea fără licitaţie publică, a terenului adiacent părţii 

de N-E a blocului 16, scara A, ap.3, situat In municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu prin 
exercitarea dreptului de preemţiune de către Sc Vertical Decor SRL deţin'ătoare a spaţiului comercial 
edificat pe acest teren. ", 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa 

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

Nicolae,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa 
Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 471/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

1nscris la nr. 35 pe ordinea de zi referitor la:„ vânzarea fără licitaţie publică, a terenului In suprafaţă de 
20,0 mp, situat 1n municipiul Slatina, strada Crişan, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către S.C. 
ANGEL S.R.L.", 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa 

Marius,CIrloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi 

Nicolae,Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa 
Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 472/29.11.2022. 



Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 36 pe ordinea de zi referitor la:„ aprobare Documentaţii de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi Indicatori Tehnico — Economici pentru 5 obiective de investiţii 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 aprobares
acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa 
Ioan, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, CIrloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 

Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 473/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 37 pe ordinea de zi referitor la:„ aprobarea studiului de oportunitate, concesionarea prin 
licitaţie publică a terenului 1n suprafaţă de 48.000 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului 
Slatina, situat In municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt, aprobarea caietului de 
sarcini şi a documentaţiei de atribuire", 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, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius,Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 
Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 474/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 38 pe ordinea de zi referitor la:„ Aprobarea de indicatori de performanţă pentru contractele 
de concesiune şi 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, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius,Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 
Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 475/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 39 pe ordinea de zi referitor la:„ vânzarea fără licitaţie publică, a unor terenuri ce aparţin 

domeniului privat al municipiului Slatina, situate In municipiul Slatina, pe străzile: Abatorului, Fânrinilor, 
Oltului, Banului , prin exercitarea dreptului de preemţiune de către cetăţenii care au edificat construcţii cu 
destinaţia de locuinţe pe acestea", 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, Berechet Mirel-

Alexandru, Bălaşa Marius,Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 

Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-

Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 476/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 40 pe ordinea de zi referitor la:„ aprobarea cofinanţ'ării de către UAT Municipiul Slatina In 

vederea Indeplinirii condiţiilor de eligibilitate impuse pentru aprobarea cererii de finanţare a proiectului 

"Măsuri de digitalizare necesare pentru eficientizarea şi sustenabilitatea investiţiilor realizate de SC 

COMPANIA DE APA OLT SA", 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, Berechet Mirel-



Alexandru, Bălaşa Marius, Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 
Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea 
Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 477/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 41 pe ordinea de zi referitor la:„ aprobare modificare stat funcţii al Serviciului Public 
Direcţia Poliţia Locală Slatina", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat 
obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius,CIrloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 
Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea 
Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 478/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 42 pe ordinea de zi referitor la:„ preluarea In folosinţă gratuită de către UAT -Municipiul 
Slatina, de la S.C. Complex Hotelier Parc S.A, a spaţiului In suprafaţă utilă de 95,23 mp, din cadrul 
imobilului — construcţie hotel Ramada, situat 1n municipiul Slatina, strada Crişan nr. 1, jud. Olt, pentru 
modernizare cu destinaţia " Centru de Comandă Apărare Locală", 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius,Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 
Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 479/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 43 pe ordinea de zi referitor la:„ vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unor 
bunuri (deşeuri metalice), rezultate In urma casării şi a scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar 
un mijloc fix, ce aparţin domeniului privat al 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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius,Cirloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică 

Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 480/29.11.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 44 pe ordinea de zi referitor la:„ includerea In inventarul bunurilor ce aparţin domeniului 
privat al municipiului Slatina, a imobilului — teren 1n suprafaţă de 1205 mp, situat In intravilanul 
municipiului Slatina, strada Piteşti", 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, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, arloganu Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, 
Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan,Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 481/29.11.2022. 



Domnul Popa Emil-Costin în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă prolectul de hotărâre 
inscris la nr. 45 pe ordinea de zi referitor la:„ aprobarea suportarii din buget local, trecerii pe cheltuieli 
si achitarii sumei de 1.000,00 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre intimatul Dinca Ilie Tinel", 
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, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius,CIrloganu 
Silviu-Mihai, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan,Stroiuleasa Loredana—
Mihaela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina 
nr. 482/29.11.2022. 

Desemnare preşedinte de şedinţă. 
Domnul Berechet Mirel-Alexandru - Viceprimar al municipiului Slatina, jud. Olt, propune pentru 

următoarele trei luni preşedinte de şedinţă pe domnul consilier local V'ătrai Ion, propunere care este supusă 
la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi „pentru",  astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 483/29.11.2022. 

intrebări,interpelări. 
Domnul consilier local Comănescu Ionuţ-Ovidiu ridică trei probleme din partea cetăţenilor, 

respectiv: 
- există restricţii cu privire la modul de comercializare a produselor (gogoşi), 1n sensul de a 

comercializa mai multe persoane acelaşi produs la evenimentul Târgul de Crăciun organizat 1n municipiul 
Slatina, la care i se răspunde că nu avem restricţii In acest sens; 

- când se va redeschide Cinema Eugen Ionescu, la care domnul viceprimar Berechet Mirel-Alexandru 
ii raspunde ca va fi redeschis după finalizarea lucrărilor de renovare a sălilor de cinema; 

- ce măsuri se au In vedere cu privire la staţionarea de tiruri 1n apropierea Transbuz - Liceul Alexe 
Marin. 

Domnul Dascălu Claudiu — Director al Direcţiei Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public, 
precizează faptul că in timpul zilei nu au voie să staţioneze 1n această locaţie, dar noaptea pot să parcheze, 
deoarece nu există altă alternativă, până nu vor fi gata lucrările la Drumul Expres, iar atunci nu va mai 
exista această situaţie. 

Domnul consilier local Văduva Ştefan — ridică problema depozitării gunoaielor pe str.Salcâmului, 
propunând montarea unor camere de supraveghere. 

Domnul viceprimar Berechet Mirel-Alexandru 1i răspunde că există un proiect privind montarea de 
camere de supraveghere la toate punctele de colectare gunoi 1n municipiul Slatina. 

Domnul Popa Emil-Costin In calitate de preşedinte de şedinţă — constată faptul că nu se mai 
Inregistrează Intrebări, intervenţii, interpelări, luări de cuvânt, drept pentru care declară Inchise lucrările 

şedinţei ordi • data de  29.11.2022. 

Secretar general al m icipiului Slatina, 
Mihai - I u DITA 

intocmit, 
ctor, 

Mihae arande 


