
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 30.08.2022, in şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Slatina, 
în baza Dispoziţiei Primarului nr.1283/24.08.2022. 

La şedinţă participă domnul Constantin Cristian Cismaru - Administrator Public al municipiului 
Slatina, domnul Vilceleanu Gigi-Ernes -Viceprimarul municipiului Slatina, domnul Mirel - Alexandru 
Berechet - Viceprimarul municipiului Slatina, domnul Mihai-Ion Idita — Secretar 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 în functie,  după cum urmează: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, 
Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, 

eirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva. Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu 
Gigi-Ernes. 

Lipsesc domnii consilieri locali: Costică Eugen-Romeo, Giura Laura , Popistaş Alexandru- Bogdan. 
Doamna Şerban Gabriela in calitate de preşedinte de şedinţă - constafă că şedinţa ordinară este 

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

locali procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 16.08.2022, acesta fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, 
Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu 

Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-
Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Doamna Şerban Gabriela in calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor 
locali borderoul ordinii de zi unde sunt inscrise un număr de 13 proiecte de hotărâre, Desemnare 
presedinte de s,edintă şi punctul intrebări,interpelări, acesta fiind supus spre aprobare si aprobat cu 
unanimitate de voturi „pentru "exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, 

Comănescu Ionuţ-Ovidiu, arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, 
Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva 

Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes. 
Doamna preşedinte de şedinţă propune suplimentarea ordinii de zi cu un număr de 20 proiecte de 

hotărâre, acesta fiind supus spre aprobare şi aprobat cu un număr de 17 voturi „pentru "exprimate 
de domnii consilieri locali:  Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi 

Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, 
Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, precum si o abtinere exprimată de 

domnul consilier local Comănescu Ionuţ-Ovidiu. 



Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului 
Slatina 2021-2027 (PMUD 2.0). 
2. Proiect de hotărâre referitor la: includerea in programul de reabilitare termică, a unor blocuri de 
locuinţe — condominii, situate 1n municipiul Slatina. 
3. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Mangiru Nelu către 

Taifas Cristina, asupra terenului 1n suprafaţă de 6,92 mp (7,00 mp, din măsurători cadastrale), aferent 
spaţiului situatin municipiul Slatina, str. Primăverii, adiacent blocului GA15, scara A, ap. 4. 
4. Proiect de hotărâre referitor la: desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului 
Slatina ca membri in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi 

director adjunct in unităţile de Invăţământ preuniversitar de stat din municipiul Slatina, 
SESIUNEA IUNIE — OCTOMBRIE 2022. 
5. Proiect de hotărâre 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 In municipiul Slatina. 
6. Proiect de hotărâre referitor la: modificarea i completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 39/09.02.2022. 
7. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea suportării din bugetul local, trecerii pe cheltuieli si 
achitarea sumei de 7137,75 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, precum si a sumei de 200 
lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către Engie Romania S.A., CUI R013093222, J40/5447/09.06.2000, 
cu sediul in Bd. Marasesti nr.4-6, Sector 4 Bucuresti". 
8. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea suportarii din buget local, trecerii pe cheltuieli si 
achitarii sumei de 1.814,00 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre paratul Stoica Gheorghe. 
9. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea suportarii din buget local, trecerii pe cheltuieli si 
achitarii sumei de 1.300,00 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre paratul Popa Ioan. 
10. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea scoaterii din funcţiune a 2 (două) autoturisme marca 
Dacia Logan şi valorificarea prin schimbarea acestora cu alte autoturisme noi prin participarea la 
Programul de stimulare a innoirii parcului auto naţional 2020-2024 şi la Programul privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024. 
11. Proiect de hotărâre referitor la: constituirea Grupului de Lucru Local pentru incluziunea cetăţenilor 

români aparţinând minorităţii rome şi aprobare regulament de funcţionare. 

12. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul, Reabilitare şi Modernizare Strada şi Casetare Canal 
Sopot, Municipiul Slatina, judeţul Olt. 
13. Proiect de hotărâre referitor la: acceptarea ofertei de donaţie a S.C."M.A. 3R COLECT" S.R.L., 
privind terenul 1n suprafaţă de 400 mp (318 mp din măsurători), situat In intravilanul municipiului 
Slatina, strada Constructorului nr. 3. 
14. Proiect de hotărâre referitor la: "inchirierea locuinţei de necesitate situatăin municipiul Slatina, str. 
Cireaşov, nr. 11, bl. 17 sc. A, ap. 10 către doamna Ilie Venera Roxana. 
15. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare rectificare Buget local de venituri şi cheltuieli pe anul 
2022; aprobare rectificare program obiective de investiţii pentru anul 2022; aprobare fise ale obiectivelor 
de investiţii. 

16. Proiect de hotărâre referitor la: majorare credite bugetare pe anul 2022" alocate Clubului Sportiv 
Municipal Slatina. 
17. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea rectificării bugetului pe anul 2022, aprobarea rectificării 

programului obiectivelor de investiţii pe anul 2022 şi aprobarea fişelor obiectivelor de investiţii pentru 

Direcţia Administrare Patrimoniu". 
18. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare rectificare credite bugetare repartizate pe anul 2022, 

aprobare modificare program obiective de investiţii pentru anul 2022, aprobarea fiselor obiectivelor de 

investiţii la Direcţia Administrarea Străzilor si Iluminatului Public. 



19. Proiect de hotărâre referitor la: revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
269/16.08.2022, nr. 268/16.08.2022, nr. 267/16.08.2022, nr.265/16.08.2022, nr. 259/16.08.2022, nr. 
258/16.08.2022, nr. 261/16.08.2022, nr. 262/16.08.2022, m-. 263/16.08.2022, nr. 266/16.08.2022, nr. 
264/16.08.2022, m. 260/16.08.2022. 
20. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada 
Tudor Vladimirescu, Municipiul Slatina , aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii,, 

Anghel Saligny„ precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local 
pentru realizarea obiectivului. 
21. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada 
Recea„ aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „ Anghel Saligny„ precum şi a 
sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 
22. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea 
străzilor Ionaşcu i 13 Decembrie„ aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „ 
Anghel Saligny„ precum i a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local 
pentru realizarea obiectivului. 
23. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare strada 
Artileriei, Municipiul Slatina, aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „ Anghel 
Saligny„ precum i a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului. 
24. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada 
Ecaterina Teodoroiu „ aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „ Anghel Saligny„ 
precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea 
obiectivului. 
25. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici i a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada 
Depozitelor„ aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny„ precum şi 

a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 
26. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare strada 
Silozului„ aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „ Anghel Saligny„ precum şi a 
sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 
27. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada 
Vederii„ Municipiul Slatina, aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „ Anghel 
Saligny„ precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului. 
28. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea strazii 
Vulturului „ aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „ Anghel Saligny„ precum şi 

a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 
29. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii,„Reabilitare zona 
strazii Dorobanţi „aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii„ Anghel Saligny„ 
precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea 
obiectivului. 



30. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici şi a devizului genereal pentru obiectivul de investiţii„ Modernizare strada 
Panselelor „aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „ Anghel Saligriy„ precum şi a 
sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 
31. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici i a devizului general pentru obiectivul de investiţii„Reabilitare strada 
Constructorului„ aprobat pentru fmanţare prin Programul naţional de investiţii „ Anghel Saligny„ 
precum i a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli fmanţate de la bugetul local pentru realizarea 
obiectivului. 
32. Proiect de hotărâre referitor la: declararea de uz public, cu destinaţia de drum public — parte 
componentă a străzii Panselelor, a imobilului - teren in suprafaţă de 9283 mp, situat 1n intravilanul 
municipiului Slatina, in continuarea străzii Panselelor. 
33. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea ca bun de retur 1n cadrul contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Slatina, 1ncheiat Intre 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul" şi S.C. Compania de Apă Olt S.A., a unui imobil — teren 
1n suprafaţă de 18469 mp, situat 1n intravilanul municipiului Slatina, strada Basarabilor, ce aparţine 
domeniului public al municipiului Slatina. 
34. Desemnare preşedinte de şedinţă. 

intreb'ări şi interpel'ări. 

Doamna Şerban Gabriela in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 1 pe ordinea de zi referitor la: aprobare Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al 
Municipiului Slatina 2021-2027 (PMUD 2.0), 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 „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-
Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva 
Ştefan,Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Slatina nr. 270/30.08.2022. 

Doamna Şerban Gabriela in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 2 pe ordinea de zi referitor la: includerea in programul de reabilitare termică, a unor 
blocuri de locuinţe — condominii, situate 1n municipiul Slatina, precizând că acest proiect de hotărâre a 
fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobares
acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa 
Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu 
Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie 
Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban 

Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local 
al municipiului Slatina nr. 271/30.08.2022. 

Doamna Şerban Gabriela 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 Mangiru Nelu 
către Taifas Cristina, asupra terenului 1n suprafaţă de 6,92 mp (7,00 mp, din măsurători cadastrale), 
aferent spaţiului situat 1n municipiul Slatina, str. Primăverii, adiacent blocului GA15, scara A, ap. 4, 
precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de 
cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufi-osina, Berechet 
Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu 
Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel 
devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 272/30.08.2022. 



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

inscris la nr. 4 pe ordinea de zi referitor la: desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al 
municipiului Slatina ca membri in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct 1n unităţile de invăţământ preuniversitar de stat din municipiul Slatina, 
SESIUNEA IUNIE — OCTOMBRIE 2022. 

Doamna Şerban Gabriela 1n calitate de preşedinte de şedinţă solicită propuneri pentru desemnarea a 
doi reprezentanţi ai consiliului local ca membri in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru 
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct. 

Domnul Viceprimar Vilceleanu Gigi-Ernes propune pe doamna consilier local Stroiuleasa Loredana—
Mihaela — membru i pe doamna Ilie Violeta Cristina membru supleant, propuneri supuse la vot,  acestea 
fiind avrobate cu unanimitate de voturi .,,pentru " exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-

Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva 

Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes. 
Doamna Şerban Gabriela supune spre aprobare proiectul de hotărâre in lintregul său, acesta fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-

Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva 

Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului 
Slatina nr. 273/30.08.2022. 

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

inscris la nr. 5 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 in municipiul Slatina, precizând că acest proiect de 
hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că 11 supune spre 
aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi ,.,pentru " exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi 

Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, 
Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 274/30.08.2022. 
Doamna Şerban Gabriela în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.6 pe ordinea de zi referitor la: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 39/09.02.2022, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au 
Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind 
aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-

Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva 

Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului 
Slatina nr. 275/30.08.2022. 

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

inscris la nr.7 pe ordinea de zi referitor la: „aprobarea suportării din bugetul local, trecerii pe cheltuieli 
si achitarea sumei de 7137,75 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, precum si a sumei de 
200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către Engie Romania S.A., CUI R013093222, 
J40/5447/09.06.2000, cu sediul in Bd. Marasesti nr.4-6, Sector 4 Bucuresti" , precizând că acest proiect 

de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune 

spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii 

consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, 

Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu Silviu-Mihai, Dincă 

Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa 



Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 276/30.08.2022. 

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

Inscris la nr. 8 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea suportarii din buget local, trecerii pe cheltuieli si 
achitarii sumei de 1.814,00 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre paratul Stoica Gheorghe , 
precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de 
cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet 
Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu 
Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel 
devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 277/30.08.2022. 

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

1nscris la nr. 9 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea suportarii din buget local, trecerii pe cheltuieli si 
achitarii sumei de 1.300,00 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre paratul Popa Ioan, precizând că 

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

îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi ,.,pentru " exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, eirloganu Silviu-
Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel 
devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 278/30.08.2022. 

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

inscris la nr.10 pe ordinea de zi referitor la: „aprobarea scoaterii din funcţiune a 2 (două) autoturisme 
marca Dacia Logan şi valorificarea prin schimbarea acestora cu alte autoturisme noi prin participarea la 
Programul de stimulare a Innoirii parcului auto naţional 2020-2024 şi la Programul privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră 1n transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, precizând că acest proiect de hotărâre 

a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că 11 supune spre 
aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi ,.,pentru " exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi 

Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, 
Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 279/30.08.2022. 
Doamna Şerban Gabriela in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

Inscris la nr.11 pe ordinea de zi referitor la: constituirea Grupului de Lucru Local pentru incluziunea 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome şi aprobare regulament de funcţionare. 

Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă solicită propuneri pentru desemnarea unui 
consilier local care să facă parte din componenţa Grupului de Lucru Local pentru incluziunea cetăţenilor 

români aparţinând minorităţii rome. 
Domnul Viceprimar Vilceleanu Gigi-Ernes propune pe doamna consilier local Brătoi Eufrosina, 

propunere supusă la vot , aceasta fiind avrobată cu unanimitate de voturi ,,pentru " exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu Silviu-
Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes 

Doamna Şerban Gabriela in calitate de preşedinte de şedinţă supune spre aprobare proiectul de 

hotărâre in Intregul său, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi ,,pentru " exprimate de 

domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-

Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Cirloganu Silviu-

Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, 

Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel 

devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 280/30.08.2022. 



• 

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

Inscris la nr.12 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul, Reabilitare şi Modernizare Strada şi 

Casetare Canal Sopot, Municipiul Slatina, judeţul Olt, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la 
mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că 111 supune spre aprobare 
acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa 
Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu 
Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie 
Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban 

Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vficeleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local 
al municipiului Slatina nr. 281/30.08.2022. 

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

Inscris la nr.13 pe ordinea de zi referitor la: acceptarea ofertei de donaţie a S.C."M.A. 3R COLECT" 
S.R.L., privind terenul In suprafaţă de 400 mp (318 mp din măsurători), situat 1n intravilanul municipiului 
Slatina, strada Constructorului nr. 3, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au 
Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind 
aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-

Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva 

Ştefan,Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Slatina nr. 282/30.08.2022. 

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

Inscris la nr.14 pe ordinea de zi referitor la: Inchirierea locuinţei de necesitate situată 1n municipiul 
Slatina, str. Cireaşov, nr. 11, bl. 17 sc. A, ap. 10 către doamna Ilie Venera Roxana, precizând că acest 
proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl 
supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu un număr de 17 voturi „pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina,Berechet Mirel-Alexandru, 
Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, eirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie 
Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban 

Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul 
consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 283/30.08.2022. 

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

Inscris la nr.15 pe ordinea de zi referitor la: aprobare rectificare Buget local de ven- ituri şi cheltuieli pe 
anul 2022; aprobare rectificare program obiective de investiţii pentru anul 2022; aprobare fise ale 
obiectivelor de investiţii, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat 
obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu un 
număr de 17 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, 

arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, VIlceleanu 
Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, 
astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 284/30.08.2022. 

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

Inscris la nr.16 pe ordinea de zi referitor la: majorare credite bugetare pe anul 2022" alocate 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 îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu un 

număr de 17 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 

Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, 

arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 

Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu 

Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, 

astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 285/30.08.2022. 



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

Inscris la nr.17 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea rectificării bugetului pe anul 2022, aprobarea 
rectificării programului obiectivelor de investiţii pe anul 2022 şi aprobarea fişelor obiectivelor de 
investiţii pentru Direcţia Administrare Patrimoniu", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape 
nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare acesta fiind 
aprobat cu un număr de 17 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-

Constantin, arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-
Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-
Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 286/30.08.2022. 

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

Inscris la nr.18 pe ordinea de zi referitor la: aprobare rectificare credite bugetare repartizate pe anul 
2022, aprobare modificare program obiective de investiţii pentru anul 2022, aprobarea fiselor obiectivelor 
de investiţii la Direcţia Administrarea Străzilor si Iluminatului Public, 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 un număr de 17 voturi „ventru" exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Cazangiu Răzvan-Constantin„ Clrloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva 

Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local 
Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 
287/30.08.2022. 
Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

linscris la nr.19 pe ordinea de zi referitor la: revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 269/16.08.2022, nr. 268/16.08.2022, nr. 267/16.08.2022, nr.265/16.08.2022, nr. 
259/16.08.2022, nr. 258/16.08.2022, nr. 261/16.08.2022, nr. 262/16.08.2022, nr. 263/16.08.2022, nr. 
266/16.08.2022, nr. 264/16.08.2022, nr. 260/16.08.2022, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la 
mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare2
acesta fiind aprobat cu un număr de 17 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: 
Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Cazangiu Răzvan-Constantin„ eirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva 

Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local 
Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 
288/30.08.2022. 
Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

linscris la nr.20 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare strada Tudor Vladimirescu, Municipiul Slatina , aprobat pentru finanţare prin Programul 
naţional de investiţii „ Anghel Saligny„ precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate 

de la bugetul local, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, 

intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu un număr de 17 
voturi ,,pentru " exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi 

Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin„ arloganu Silviu-
Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vficeleanu Gigi-Ernes, 
precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municiviului Slatina nr. 289/30.08.2022. 



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

inscris la nr.21 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare strada Recea„ aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „ Anghel 
Saligny„ precum i a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, 

intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu un număr de 17 
voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi 

Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin„ arloganu Silviu-
Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, 
precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 290/30.08.2022. 

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

inscris la nr.22 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitarea străzilor Ionaşcu şi 13 Decembrie„ aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de 
investiţii „ Anghel Saligny„ precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au 
Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind 
aprobat cu un număr de 17 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, B'ălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-

Constantin„ arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-
Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-
Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 291/30.08.2022. 
Doamna Şerban Gabriela in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.23 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „ 
Reabilitare strada Artileriei, Municipiul Slatina , aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de 
investiţii „ Anghel Saligny„ precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au 
Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind 
aprobat cu un număr de 17 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-

Constantin„ arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-
Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-
Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 292/30.08.2022. 
Doamna Şerban Gabriela in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr.24 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare strada Ecaterina Teodoroiu „ aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii 

„ Anghel Saligny„ precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local 
pentru realizarea obiectivului, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat 
obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu un 
număr de 17 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 

Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin„ 

arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 

Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu 

Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, 

astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 293/30.08.2022. 



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

Inscris la nr.25 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare strada Depozitelor„ aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel 
Saligny„ precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, 

intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu un număr de 17 
voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi 

Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin„ arloganu Silviu-
Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Emes, 
precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 294/30.08.2022. 

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

inscris la nr.26 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „ 
Reabilitare strada Silozului„ aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „ Anghel 
Saligny„ precum i a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, 

intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu un număr de 17 
voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi 

Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin„ arloganu Silviu-
Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, 
precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 295/30.08.2022. 

Doamna Şerban Gabriela in 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 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare strada Vederii„ Municipiul Slatina, aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de 
investiţii „ Anghel Saligny„ precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au 
inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind 
aprobat cu un număr de 17 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-

Constantin„ arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-
Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, 
VIlceleanu Gigi-Emes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-
Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 296/30.08.2022. 

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

inscris la nr.28 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitarea strazii Vulturului „ aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „ Anghel 
Saligny„ precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului, 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 un număr de 17 
voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi 

Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin„ arloganu Silviu-

Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, 

Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Emes, 

precum şi o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 297/30.08.2022. 



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

inscris la nr.29 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de 
investiţii„,Reabilitare zona strazii Dorobanţi „aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de 
investiţii„ Anghel Saligny„ precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au 
Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind 
aprobat cu un număr de 17 voturi ,,pentru " exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-

Constantin„ arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-
Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-
Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 298/30.08.2022. 

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

1nscris la nr. 30 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului genereal pentru obiectivul de investiţii„ 

Modemizare strada Panselelor „aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „ Anghel 
Saligny„ precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, 

intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu un număr de 17 
voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi 

Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Ră.zvan-Constantin„ Cirloganu Silviu-
Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, 
precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 299/30.08.2022. 

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

inscris la nr. 31 pe ordinea de zi referitor la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de 
investiţii„Reabilitare strada Constructorului„ aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de 
investiţii „ Anghel Saligny„ precum i a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au 
Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind 
aprobat cu un număr de 17 voturi ,,pentru " exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-

Constantin„ arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-
Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-
Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr.300/30.08.2022. 

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

1nscris la nr. 32 pe ordinea de zi referitor la: declararea de uz public, cu destinaţia de drum public — 
parte componentă a străzii Panselelor, a imobilului - teren In suprafaţă de 9283 mp, situat In intravilanul 
municipiului Slatina, in continuarea străzii Panselelor, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la 
mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobarei
acesta fiind aprobat cu un număr de 17 voturi ,,pentru " exprimate de domnii consilieri locali: 
Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Cazangiu Răzvan-Constantin„ arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva 

Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local 
Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina 
nr.301/30.08.2022. 



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

Inscris la nr. 33 pe ordinea de zi referitor la: transmiterea ca bun de retur In cadrul contractului de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Slatina, Incheiat 
intre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul" şi S.C. Compania de Apă Olt S.A., a unui imobil — 
teren in suprafaţă de 18469 mp, situat In intravilanul municipiului Slatina, strada Basarabilor, ce aparţine 

domeniului public 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 flind 
aprobat cu un număr de 17 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-

Constantin„ eirloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-
Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela,Văduva Ştefan,Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes,  precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-
Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 302/30.08.2022. 

Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă solicită propuneri pentru desemnarea 
unui preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni. 

Domnul Viceprimar Vilceleanu Gigi-Ernes propune preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni 
pe domnul consilier local Popa Emil-Costin, astfel că propunerea se supune spre aprobare aceasta 
flind aprobată cu un număr de 18 voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa 
Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu 
Răzvan-Constantin, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, arloganu Silviu-Mihai, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Ilie 
Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela, 
Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 303/30.08.2022. 

intrebări şi interpelări. 

Domnul consilier local Comănescu Ionuţ-Ovidiu adresează o Intrebare doamnei Director de la 
Direcţia de Asistenţă Socială Slatina — Nora Ramona Popescu cu privire la distribuirea tichetelor de masă 

pentru persoanele care s-au vaccinat cu schema completă de vaccinare. 
Doamna Director de la Direcţia de Asistenţă Socială Slatina — Nora Ramona Popescu îi răspunde că 

tichetele se distribuie beneficiarilor, In funcţie de programare, estimând ca termen de finalizare a 
distribuirii luna noiembrie, Intrucât In decembrie 2022 expiră valabilitatea tichetelor. 

Domnul consilier local Comănescu Ionuţ-Ovidiu adresează o Intrebare i domnului Director de la 
Direcţia Administrarea Străzilor si Iluminatului Public - Claudiu Dascălu cu privire la finalizarea 
lucrărilor pe strada Theodor Burcă. 

Domnul Director de la Direcţia Administrarea Străzilor si Iluminatului Public - Claudiu Dascălu îi 
răspunde că beneficiarul este Compania de Apă Olt, este o lucrare realizată pe fonduri europene unde se 
introduce apă şi canalizare, lucrările fiind In termen de execuţie. 

Doamna Şerban Gabriela In calitate de preşedinte de şedinţă — constată faptul că nu se mai 
inregistrează luări de cuvânt, Intrebări, intervenţii, interpelări, drept pentru care declară Inchise lucrările 

şedinţei ordinare din data de  30.08.2022. 

Secretar gener 1 municipiului Slatina, 
Mi Ion IDITA 


