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Proces — verbal 

incheiat astăzi 31.01.2022, In şedinta ordinară a Consiliului Local al municipiului Slatina, in 
baza Dispozitiei Primarului nr. 250/25.01.2022. 

La şedinţă participă domnul Vficeleanu Gigi-Ernes - Viceprimarul municipiului Slatina, domnul 
Mihai-Ion IDITA - Secretarul general al municipiului Slatina, directori ai Direcţiilor şi Serviciilor 
publice, reprezentanti mass-media. 

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

Şedinţa consiliului local s-a desfăşurat legal, 1n prezenţa unui număr de 15 consilieri locali in 
functie, după cum urmează: Alexa Ioan, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu 
Gigi-Ernes. 

Lipsesc motivat domnii consilieri locali: Antonescu Constantin, Cazangiu Răzvan-Constantin, 

Cirloganu Silviu-Mihai, Giura Laura, Stroiuleasa Loredana - Mihaela. 
Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - constată că şedinţa ordinară este 

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

locali procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 11.01.2022, acesta fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Berechet Mirel-
Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă 

Viorel, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban 

Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vficeleanu Gigi-Ernes. 

Doamna Brătoi Eufrosina In calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor 
locali borderoul ordinii de zi unde sunt inre2istrate un număr de 7 proiecte de hotărâre, precum si 
punctul de intrebări,interpelări, propunând suplimentarea ordinii de zi cu un număr de 2 proiecte 
de hotărâre, acestea fiind aprobate fiecare In parte cu unanimitate de voturi „ pentru "exprimate 
de domnii consilieri locali:  Alexa Ioan, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vficeleanu 
Gigi-Ernes. 

Şedinţa ordinară a consiliului local din data de 31.01.2022 a fost convocată având pe ordinea de zi 
un număr de 9 proiecte de hotărâre. 

Ordinea de zi: 
1.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare „Regulament de organizare şi funcţionare al parcărilor 

subterane/supraterane/modulare din municipiul Slatina. 
2.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea cuantumului si a numărului de burse acordate elevilor din 
invăţământul preuniversitar de stat din municipiul Slatina, 1n anul scolar 2021-2022. 
3.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru 

unitatea administrativ-teritorială a municipiului Slatina pentru anul 2022. 



4.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea execuţiei bugetare trimestriale aferentă bugetelor aprobate 
la nivelul U.A.T. Municipiul Slatina pentru anul 2021. 
5.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea, fără licitaţie publică, a unor imobile -terenuri situate 1n 
municipiul Slatina, strada Grădişte, ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, prin exercitarea 
dreptului de preemţiune de către cetăţenii care au edificat construcţii cu destinaţia de locuinţe pe acestea. 
6.Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea fără licitaţie publică a unor imobile — terenuri, situate 1n 
municipiul Slatina, strada Nicolae Bălcescu, ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, prin 
exercitarea dreptului de preemţiune de către cetăţenii care au edificat construcţii cu destinaţia de locuinţe 
pe acestea. 
7.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea HCL nr. 436/28.12.2015 şi HCL nr. 49/25.02.2021 prin 
maj orarea cuantumului unor tarife utilizate 1n protocoalele de colaborare In gestionarea câinilor fără 
stăpan,Incheiate cu UAT- uri din judeţul Olt. 
8.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare „Introducere teren 1n intravilan şi stabilire zonă funcţională 
industrială", judeţul Olt, municipiul Slatina, De 367/1. 
9.Proiect de hotărâre referitor la: declararea de uz public a unor mijloace fixe - autobuze ecologice, 
cod SMIS 127367. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
'inscris la nr. 1 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare „Regulament de organizare şi funcţionare al 
parcărilor subterane/supraterane/modulare din municipiul Slatina". 

Domnul Vilceleanu Gigi - Ernes- formulează 2 amendamente la acest proiect de hotărâre, respectiv: 
1. La punctul III. ABONAMENTE PARCARE/CARDURI DE ACCES IN PARCARE se 
detaliază, după cum urmează şi va avea următorul conţinut: 
Utilizarea se face pe baza abonamentului/cardului de acces, pe toată durata de valabilitate a 

acestuia de la data semnării contractului pană la finalul anului bugetar. 
Plata se poate face in maxim doua tranşe pentru fiecare an bugetar după cum urmeză: 

Anul I prima tranşă se face in 10 zile de la data incheierii contractului iar a doua in maxim 6 
luni de la data semnării contractului; 

Anul II prima tranşă se face in termen de 10 zile lucrătoare iar a doua in maxim 6 luni; 
Anul III prima tranşă se face in 10 zile de la data incheierii actului adiţional iar a doua in 

maxim 6 luni de la data incheierii actului adiţional. 
Abonamentul se calculează din luna semnării contractului până la finalul anului bugetar, 

pentru fiecare an fiscal in parte. 
In cazul deteriorării/pierderii cardului de acces in parcare, 1n perioada contractuală, chiriasul va achita 

contravaloarea acestuia, pentru eliberarea unui nou card de acces. Cardul de acces in parcare nu este 
transmisibil. 

Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public Slatina asigură folosirea exclusivă de către 

beneficiarul abonamentului/cardului de acces in parcarea cu plată a locurilor de parcare repartizate (unde 
este cazul). 

Direcţia Administrarea Strazilor şi Iluminatului Public Slatina eliberează cardul de acces numai după 

plata integrală a abonamentului de parcare sau plata primei tranşe. Parcarea autovehiculelor se va face 
numai pe locurile indicate in acest scop, conform cardului de acces. Beneficiarul va prezenta la cererea 
angaj atilor Directiei Administrarea Strazilor şi Iluminatului Public Slatina, documentele de proprietate 
ale autovehiculului şi cardul de acces, accesul in incinta făcându-se numai in baza cardurilor de acces 
eliberate de Direcţia Administrarea Străzilor si Iluminatului Public Slatina, vizate pentru plata la zi. 

Beneficiarul abonamentului de parcare nu are dreptul de a ceda spaţiul de parcare atribuit altei 
persoane. Abonamentele de parcare sunt valabile numai pentru autoturismele cu numerele de 
Inmatriculare pentru care sunt eliberate. 

Beneficiarului abonamentului de parcare 1i este interzis sa cedeze folosinţa locului de parcare către 

terţi. 
2. Se completeaza Anexa nr 1. la Regulamentul de organizare si funcţionare al parcărilor 

subterane/supraterane/modulare din municipiul Slatina, prin introducerea notei: 



Nota: Tarifele stabilite pentru locurile de parcare atribuite in mod direct, se pot modifica în funcţie de 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina, privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si 
taxelor locale. 

Beneficiarii locurilor de parcare detinute in urma organizării procedurii de licitaţie, vor achita 
contravaloarea tarifului licitat pe toata durata de valabilitate aabonamentului de parcare. Daca pe 
parcursul unui an bugetar taxa licitată este mai mică decat taxa stabilită prin Hotărârea Consiliului Local 
al municipiului Slatina, pentru stabilirea valorilor impozablile, impozitelor si taxelor locale, atunci 
beneficiarii locurilor de parcare vor achita noua taxa stabilita prin Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina. 

Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedinţă — supune spre aprobare amendamentele 
formulate, acestea fiind aprobate fiecare în parte cu unanimitate de voturi „ pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan,Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vileeleanu 
Gigi-Ernes. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă — supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre în intregul său, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu 
Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 18/31.01.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 2 pe ordinea de zi referitor la: „aprobarea cuantumului si a numărului de burse acordate 
elevilor din invăţământul preuniversitar de stat din municipiul Slatina, în anul scolar 2021-2022 , 
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, Brătoi Eufrosina, Bălaşa 
Marius, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-
Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
19/31.01.2022. 

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

inscris la nr. 3 pe ordinea de zi referitor la:„ aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
pentru unitatea administrativ-teritorială a municipiului Slatina pentru anul 2022 , precizând că acest 
proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că 11 
supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, 
Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vileeleanu 
Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 20/31.01.2022. 
Doamna Brătoi Eufrosina în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 

inscris la nr. 4 pe ordinea de zi referitor la:„ aprobarea execuţiei bugetare trimestriale aferentă 

bugetelor aprobate la nivelul U.A.T. Municipiul Slatina pentru anul 2021 , 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, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, 

Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-



Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel 
devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 21/31.01.2022. 

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

Inscris la nr. 5 pe ordinea de zi referitor la: „vânzarea, fără licitaţie publică, a unor imobile -terenuri 
situate 1n municipiul Slatina, strada Grădişte, ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, 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 11 supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi 
pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi 

Eufrosina, Bălaşa Marius, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva 

Ştefan, Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Slatina nr. 22/31.01.2022. 

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

Inscris la nr. 6 pe ordinea de zi referitor la: „vânzarea fără licitaţie publică a unor imobile — terenuri, 
situate In municipiul Slatina, strada Nicolae Bălcescu, ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Slatina, 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 îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de 
voturi,, pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi 

Eufrosina, Bălaşa Marius, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva 

Ştefan, Vătrai Ion, Vficeleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Slatina nr. 23/31.01.2022. 

Doamna Brătoi Eufrosina calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris 
la nr. 7 pe ordinea de zi referitor la: „modificarea HCL nr. 436/28.12.2015 şi HCL nr. 49/25.02.2021 
prin majorarea cuantumului unor tarife utilizate In protocoalele de colaborare 1n gestionarea câinilor fără 

stăpân, Incheiate cu UAT- uri din judeţul 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, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-
Romeo, Dincă Viorel, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru 
Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 24/31.01.2022. 

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

inscris la nr.8 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare „Introducere teren in intravilan şi stabilire zonă 

funcţională industrială", judeţul Olt, municipiul Slatina, De 367/1 , 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, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, Comănescu Ionuţ-

Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş 

Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-

Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 25/31.01.2022. 

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

inscris la nr.9 pe ordinea de zi referitor la: „declararea de uz public a unor mijloace fixe - autobuze 

ecologice, cod SMIS 127367, 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, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Costică Eugen-Romeo, Dincă 

Viorel, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban 

Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărărea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 26/31.01.2022. 

intrebări, interpelări. 

Domnul Comănescu Ionuţ-Ovidiu solicită relaţii cu privire la ordinea de zi, mai exact de ce nu se 
regăseşte validarea mandatului de consilier local vacant? 

Domnul Idita Mihai Ion - In calitate de Secretar general al muncipiului Slatina, precizează faptul că 

acest lucru se va face la şedinţa următoare, motivat de faptul că hotărkea judecătorească. de validare nu a 
fost incă comunicată.. 

Doamna Brătoi Eufrosina in calitate de preşedinte de şedinţă — constată faptul că nu se mai 
Inregistrează alte intrebări, interpelări, luări de cuvânt drept pentru care declară Inchise lucrările şedinţei 

ordinare din data de  31.01.2022. 

Preşedin04e`şOliie% Secretar general al munic,Iphifui Slatina, 
Brătoi Wrosina Mihai Ion IDITA 

intocmit, 
Inspector 

Mih Smarande 


