
Consiliul Local al municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: officeQprimariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Proces — verbal 

incheiat astăzi 31.01.2023,1n şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Slatina, In baza 
Dispoziţiei Primarului nr. 62/25.01.2023. 

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 Vătrai Ion, desemnat preşedinte de şedinţă, 
conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 483/29.11.2022. 

La şedinţa ordinară participă domnul Roşu Aurel din partea formaţiunii politice PRO ROMANIA, care 
urmează să depună Jurământul de credinţă, in funcţia de consilier local, validat prin incheierea 
nr.59/11.01.2023 emisă de Judecătoria Slatina, prin care i-a fost validat mandatul de consilier local al 
municipiului Slatina; 

De asemenea se află in sală şi domnul Brabete Constantin care doreşte să prezinte anumite nemulţumiri 

ale cetăţenilor. 

Şedinţa consiliului local s-a desfăşurat legal, în prezenţa unui număr de 18 consilieri locali prezenti 
din 20 consilieri 1n functie, după cum urmează: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, 
Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-
Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion. 

Lipsesc domnii consilieri locali: Stroiuleasa Loredana Mihaela, Vilceleanu Gigi-Ernes. 
Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - constat'ă că şedinţa ordinară este statutară. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor locali 
procesul verbal al sedintei extraordinare de Indată din data de 12.01.2023, 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, 

Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva 

Ştefan, Vătrai Ion. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor locali 
borderoul ordinii de zi unde suntinscrise un număr de 16 proiecte de hotără're, Depunere jurământ 

şi intrebări şi Interpelări, propunând suplimentarea ordinii de zi cu un număr de 5 proiecte de hotărâre, 

astfel au fost supuse spre aprobare Consiliului local al municipiului Slatina un număr de 21 de proiecte de 
hotărâre, acestea fiind aprobate fiecare In parte cu unanimitate de voturi „pentru "exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, 
Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă 

Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion. 



Punctele nr.16 - Depunere jurământ, nr.17 - Proiectul de hotărâre referitor la: „modificare art.2 
pct.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 2/10.11.2020 privind constituire comisii de specialitate 1n cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Slatina cu modificările ulterioare şi Punctul intrebări şi Interpelări 

din borderoul ordinii de zi,  au fost dezbătute după aprobarea proiectelor de hotărâre aflate pe borderoul 
ordinii de zi şi borderoul suplimentar. 

Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre referitor la:organizarea reţelei şcolare a unităţilor de Invăţământ preuniversitar 

de stat i particular din raza de competenţă administrativ teritorială pentru anul şcolar 2023 — 2024. 
2. Proiect de hotărâre referitor la: indreptare eroare materială 1n Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Slatina nr. 364/29.09.2022. 
3. Proiect de hotărâre referitor la: solicitarea adresată Guvernului României, privind transferul din 

domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, 1n domeniul public al 
municipiului Slatina, a unor active fixe din cadrul imobilului - Cerc militar 813, situat 1n municipiul 
Slatina, strada Ionaşcu nr. 65, jud. Olt. 
4. Proiect de hotărâre referitor la: concesionarea fără licitaţie publică către domnul Dumitru Iulian, a 

două suprafeţe de teren, ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, situate In municipiul 
Slatina, Aleea Tineretului, adiacente blocului FB25A, sc. D, ap. 1 . 
5. Proiect de hotărâre referitor la: concesionarea fără licitaţie publică către domnul Dindere Ion 

Adrian, a două suprafeţe de teren, ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, situate in 
municipiul Slatina, strada Văilor, adiacente blocului 10, sc. B, ap.2. 
6. Proiect de hotărâre referitor la: concesionarea fără licitaţie publică către doamna Toma Viorica, a 

terenului 1n suprafaţă de 5,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat 1n 
municipiul Slatina, strada Arcului, adiacent părţii de est a blocului 12B, sc. C, ap.4. 
7. Proiect de hotărâre referitor la: atribuirea 1n folosinţă gratuită către Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidenţă a Persoanelor, a unor spaţii situate la parterul imobilului din strada Unirii nr. 2B, jud. 
Olt, ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina. 
8. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi 

Indicatori Tehnico—Economici pentru obiectivul Reabilitare str. Oituz. 
9. Proiect de hotărâre referitor la: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Slatina nr. 517/22.12.2022. 
10. Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea fără licitaţie publică, a terenului 1n suprafaţă de 4mp, 

adiacent blocului 17, sc. A, ap.1 situat 1n municipiul Slatina, strada Cireasov, prin exercitarea dreptului 
de preemţiune de către Tudor Victor, In calitate de proprietar al balconului edificat pe acest teren. 
11. Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea fără licitaţie publică, a terenului 1n suprafata de 37 mp, 

adiacent fatadei de vest a blocului FA21, situat 1n municipiul Slatina, B-dul A. I. Cuza, prin exercitarea 
dreptului de preemţiune de către Vilceleanu Leonte Giani, deţinător al construcţiei edificată pe teren. 
12. Proiect de hotărâre referitor la: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Slatina nr.474/29.11.2022. 
13. Proiect de hotărâre referitor la: actualizarea nivelurilor minime ale redevenţelor de concesionare a 

terenurilor, situate in intravilanul municipiului Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 75/28.03.2019. 
14. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi 

pondere funcţii publice pentru personalul din cadrul Serviciului public Direcţia Administrare 
Patrimoniu. 
15. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare dare In folosinţă gratuită a echipamentelor IT din lotul 4 

achiziţionate prin proiectul "E-EDUCAŢIE 1n unităţile din invăţământul preuniversitar din Municipiul 
Slatina", SMIS 144560. 
16. Proiect de hotărâre referitor la: acordul 1n vederea dezlipirii imobilului — teren In suprafaţă de 

1610 mp, Inscris In Cartea funciară nr.51819 Slatina, in două corpuri de proprietate. 
17. Proiect de hotărâre referitor la: modificare art.1 din HCL 89/28.02.2022 referitoare la aprobarea 

constituirii Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a municipiului Slatina şi a 



Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia şi a Regulamentului de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul municipiului Slatina, 
cu modificările ulterioare. 
18. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea execuţiei bugetare trimestriale aferenta bugetelor 

aprobate la nivelul U.A.T. Municipiul Slatina pentru anul 2022. 
19. Proiect de hotărâre referitor la: modificarea şi completarea H.C.L nr.189/22.09.2020 referitoare la 

acordarea de facilităţi pentru transportul public local cu autobuze prin curse regulate In municipiul 
Slatina. 
20. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea spre exploatare a unor bunuri 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. 
21. Depunere jurământ. 
22. Proiect de hotărâre referitor la: modificare art.2 pct.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

2/10.11.2020 privind constituire comisii de specialitate In cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Slatina cu modificările ulterioare. 
23. intrebări şi interpelări. 

Domnul consilier local Comănescu Ionuţ-Ovidiu precizează că la proiectul de hotărâre Inscris la nr. 1 
pe ordinea de zi referitor la: „organizarea reţelei şcolare a unităţilor de Invăţământ preuniversitar de stat şi 
particular din raza de competenţă administrativ teritorială pentru anul şcolar 2023 — 2024, nu participă la 
dezbaterea şi sesiunea de vot pentru a evita un posibil conflict de interese. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 1 pe ordinea de zi referitor la: „organizarea reţelei şcolare a unităţilor de Invăţământ preuniversitar de 
stat i particular din raza de competenţă administrativ teritorială pentru anul şcolar 2023 — 2024, 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, Costică Eugen-Romeo,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban 

Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, precum si o abtinere exprimată de domnul consilier local 
Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
6/31.01.2023. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 2 pe ordinea de zi referitor la: „Indreptare eroare materială 1n Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 364/29.09.2022„ 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, 

Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva 

Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
7/31.01.2023. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 3 pe ordinea de zi referitor la: „solicitarea adresată Guvernului României, privind transferul din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, In domeniul public al 
municipiului Slatina, a unor active fixe din cadrul imobilului - Cerc militar 813, situat 1n municipiul 
Slatina, strada Ionaşcu nr. 65, jud. Olt", 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, 



Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva 
Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
8/31.01.2023. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 4 pe ordinea de zi referitor la: „concesionarea fără licitaţie publică către domnul Dumitru Iulian, a 
dou'ă suprafeţe de teren, ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, situate 1n municipiul Slatina, 
Aleea Tineretului,adiacente blocului FB25A,sc. D,ap.1", 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, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 
Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, 
Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
9/31.01.2023. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 5 pe ordinea de zi referitor la: „concesionarea fără licitaţie publică către domnul Dindere Ion Adrian, 
a două suprafeţe de teren, ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, situate in municipiul 
Slatina, strada Văilor, adiacente blocului 10, sc. B, ap.2", 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, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 
Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, 
Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
10/31.01.2023. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 6 pe ordinea de zi referitor la: „ concesionarea fără licitaţie publică către doamna Toma Viorica, a 
terenului In suprafaţă de 5,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat 1n municipiul 
Slatina, strada Arcului, adiacent părţii de est a blocului 12B, sc. C, ap.4", 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, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Dincă Viorel, Drăgoi 
Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru 
Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 11/31.01.2023. 

Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 7 pe ordinea de zi referitor la: „ atribuirea 1n folosinţă gratuită către Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidenţă a Persoanelor, a unor spaţii situate la parterul imobilului din strada Unirii nr. 2B, jud. Olt, ce 
aparţin domeniului public al municipiului Slatina", 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, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 
Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, 
Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
12/31.01.2023. 



Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 8 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare Documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi 

Indicatori Tehnico—Economici pentru obiectivul Reabilitare str. Oituz.", astfel că î1 supune spre 
aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ventru" exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, 
Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Dincă Viorel, Drăgoi 

Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru 
Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 13/31.01.2023. 

Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 9 pe ordinea de zi referitor la: „ modificarea şi completarea Hotărării Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 517/22.12.2022, 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, 

Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva 

Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
14/31.01.2023. 

Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 10 pe ordinea de zi referitor la: „ vănzarea fără licitaţie publică, a terenului In suprafaţă de 4mp, 
adiacent blocului 17, sc. A, ap.1 situat 1n municipiul Slatina, strada Cireasov, prin exercitarea dreptului de 
preemţiune de către Tudor Victor, 1n calitate de proprietar al balconului edificat pe acest teren", astfel că îl 
supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ventru" exprimate de domnii 
consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa 

Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Dincă Viorel, 
Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 15/31.01.2023. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 11 pe ordinea de zi referitor la: „ vănzarea fără licitaţie publică, a terenului 1n suprafata de 37 mp, 
adiacent fatadei de vest a blocului FA21, situat 1n municipiul Slatina, B-dul A. I. Cuza, prin exercitarea 
dreptului de preemţiune de către Vilceleanu Leonte Giani, deţinător al construcţiei edificată pe teren", 
astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ventru" exprimate 
de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-
Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-

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

Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 16/31.01.2023. 

Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 12 pe ordinea de zi referitor la: „ modificarea şi completarea Hotărării Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr.474/29.11.2022 , astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi „ventru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Brătoi Eufrosina, Berechet Mirel-Alexandru, Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, 

Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva 

Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
17/31.01.2023. 



Domnul Vătrai Ion 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 1nscris la 
nr. 13 pe ordinea de zi referitor la: „ actualizarea nivelurilor minime ale redevenţelor de concesionare a 
terenurilor, situate 1n intravilanul municipiului Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 75/28.03.2019 , 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, 

Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva 

Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
18/31.01.2023. 

Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 1nscris la 
nr. 14 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi pondere 
funcţii publice pentru personalul din cadrul Serviciului Public Direcţia Administrare Patrimoniu", 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, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Dincă 

Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 19/31.01.2023. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 15 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare dare 1n folosinţă gratuită a echipamentelor IT din lotul 4 
achiziţionate prin proiectul "E-EDUCATIE 1n unităţile din Invăţământul preuniversitar din Municipiul 
Slatina", SMIS 144560 , 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, Costică Eugen-
Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 20/31.01.2023. 

Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre inscris la 
nr. 16 pe ordinea de zi referitor la: „ acordulin vederea dezlipirii imobilului — terenin suprafaţă de 1610 
mp, Inscris 1n Cartea funciară nr.51819 Slatina, 1n două corpuri de proprietate", 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, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Dincă Viorel, Drăgoi 

Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru 
Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 21/31.01.2023. 

Domnul Vătrai Ion in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 17 pe ordinea de zi referitor la: „ modificare art.1 din HCL 89/28.02.2022 referitoare la aprobarea 
constituirii Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a municipiului Slatina şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia şi a Regulamentului de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul municipiului Slatina, cu 
modificările ulterioare", 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, Costică Eugen-
Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 22/31.01.2023. 



Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 18 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea execuţiei bugetare trimestriale aferenta bugetelor 
aprobate la nivelul U.A.T. Municipiul Slatina pentru anul 2022, astfel căll 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, B'ălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-
Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 
Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, 
Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
23/31.01.2023. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 19 pe ordinea de zi referitor la: „ modificarea şi completarea H.C.L nr.189/22.09.2020 referitoare la 
acordarea de facilităţi pentru transportul public local cu autobuze prin curse regulate 1n municipiul Slatina", 
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, Costică, Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-
Ovidiu,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş 
Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 24/31.01.2023. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 20 pe ordinea de zi referitor la: transmiterea spre exploatare a unor bunuri 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 regulateln municipiul Slatina, 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, B'ălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-
Constantin, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, 
Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, 
Văduva Ştefan, Vătrai Ion, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
25/31.01.2023. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă punctul Inscris pe ordinea de zi, 
respectiv Depunere Jurământ, astfel ca invită pe domnul Roşu Aurel, din partea formaţiunii politice 
PRO ROMANIA, in faţa mesei special amenajate pe care se afla Constituţia României şi Biblia, punând 
mâna stângă pe Constitutie cât şi pe Biblie, dând citire Jurământului de credinţă, după care semnează 

Jurământul imprimat pe un formular special, 1n două exemplare. 
Domnul Mihai Ion IDITA - in calitate de Secretar general al municipiului Slatina, inmânează 

domnului consilier local un exemplar al Jurământului de credinţă, cel de al doilea exemplar urmând a fi 
păstrat in dosarul de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Slatina. 

Domnul Vătrai Ion In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre Inscris la 
nr. 20 pe ordinea de zi referitor la: „modificare art.2 pct.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
2/10.11.2020 privind constituire comisii de specialitate 1n cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina 
cu modificările ulterioare", 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, Costică Eugen-
Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu,Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 26/31.01.2023. 



intrebări, interpelări 

Domnul Brabete Constantin - preşedinte de Asociaţie de Proprietari prezintă probleme ridicate de 
cetăţeni, după cum urmează: 

- spaţiul insuficient privind parcarea maşinilor din str.Gladiolei, din imediata apropiere a clinicii 
Lisimed; 
- toaletarea pomilor din str.Gladiolei, 1n vederea preintâmpinării diverselor situaţii in caz de 

(ploi,vijelii,vânt); 
- montarea de indicatoare luminoase la intrarea din Satu Nou; 
- gasirea unei posibilităţi de aprovizionare până la orele 08,00 dimineaţa, la magazinul PROFI, zona 

Zahana, având 1n vedere numărul limitat de locuri din parcare; 
- gasirea unei soluţii pentru persoanele care vând legume 1n zone neautorizate din Piaţa Zahana; 
- curăţirea locurilor din apropierea monumentelor istorice; 
- curăţirea spaţiului aferent fostei Scoli nr.6 din Clocociov; 
- situaţia accesului proprietarilor unor loturi de teren afectate de construcţia Drumului Expres; 
- situaţia unor tineri .care sunt proprietari de teren şi vor să Işi construiască o locuinţă, sunt obligaţi să 

obţină acordul vecinilor referitor la distanţa dintre vecini; 
- probleme legate de anveloparea blocurilor; 
- monitorizarea intersecţia de la Poştă; 

- situaţia schimbării amplasamentului locului de joacă de la Steaua, deoarece nu este un loc de joacă 

sigur pentru copii; 

Domnul Vătrai Ion în calitate de preşedinte de şedinţă — constată faptul că nu se mai Inregistrează 

luări de cuvânt, sugestii, propuneri, declară Inchise lucrările şedinţei ordinare din data de 31.01.2023. 
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