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Proces — verbal 

incheiat astăzi 31.05.2022, In şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Slatina, 
1n baza Dispoziţiei Primarului nr. 953/25.05.2022. 

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

Lucrările şedinţei ordinare sunt conduse de doamna Ilie Violeta Cristina, desemnată preşedinte de 
şedinţă, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 91/28.02.2022. 

Şedinţa consiliului local s-a desfăşurat legal, în prezenţa unui număr de 18 consilieri locali prezenti 
din 21 consilieri 1n functie,  după cum urmează: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-
Alexandru, Brătoi Eufrosina,Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi 
Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru 
Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-
Ernes. 

Lipsesc domnii consilieri locali: Bălaşa Marius, Cazangiu Răzvan-Constantin, arloganu Silviu-
Mihai. 

Doamna Ilie Violeta Cristina în calitate de preşedinte de şedinţă - constată că şedinţa ordinară 
este statutară. 

Doamna Ilie Violeta Cristina In calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare 
consilierilor locali procesul verbal al sedinţei extraordinare de Indată din data de 25.05.2022, 
acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru "exprimate de domnii consilieri locali: 
Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina,Costică Eugen-
Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, 
Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, 
Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Doamna Ilie Violeta Cristina 1n calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare 
consilierilor locali borderoul ordinii de zi unde sunt inscrise un număr de 13 proiecte de 
hotărâre, punctul Desemnare preşedinte de şedinţă şi punctul intrebdri i interpeldri, propunând 
suplimentarea ordinii de zi cu un număr de 11 proiecte de hotărâre, acestea fiind supuse fiecarein 
parte spre aprobare şi aprobate cu unanimitate de voturi „pentru "exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina,Costică Eugen-
Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, 
Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, 
Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes. 

Domnul consilier local Comănescu Ionuţ-Ovidiu menţionează faptul că la dezbaterea proiectului 
de hotărâre referitor la: „acordarea de sprijin financiar echipei formate din elevii i profesorii 
indrumători din cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă Olt pentru participarea la Concursul 
„Matemathical Grammar School" din Serbia — Belgrad, in perioada 28 - 30.06.2022, nu participă la 
dezbatere şi nici la sesiunea de vot , pentru a evita un posibil conflict de interese. 



Şedinţa consiliului local din data de 31.05.2022 a fost convocată având pe ordinea de zi un număr 
de 13 proiecte de hotărâre, Desemnare presedinte de sedinţă şi punctul intrebări si interpelări. 
Ordinea de zi a fost suplimentată cu 11 proiecte de hotărâre, astfel au fost supuse dezbaterii consiliului 
local 24 de proiecte de hotărâre, Desemnare presedinte de sedinţă şi punctul intrebări si 
interpelări. 

Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare modificare nivel tarife aferente activităţilor 

specifice serviciilor de salubrizare in municipiului Slatina. 
2. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea suportării din buget local, trecerii pe cheltuieli si 

achitării sumei de 1.160,00 lei reprezentând contravaloare onorariu avocat, onorariu executor, 
cheltuieli pentru comunicare acte si taxe de timbru către BEJ Păvăloiu Georgeta. 

3. Proiect de hotărâre referitor la: acordarea de sprijin financiar echipei formate din elevii şi 
profesorii Indrumători din cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă Olt pentru participarea la 
Concursul „Matemathical Grammar School" din Serbia — Belgrad, în perioada 28 - 30.06.2022. 

4. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Pirvu Maria către 
S.C. Alba Risis Dental S.R.L., asupra terenului 1n suprafaţă de 37,5 mp, ce aparţine domeniului 
privat al municipiului Slatina, aferent spaţiului-cabinet stomatologic, situat 1n municipiul 
Slatina, b-dul Nicolae Titulescu nr. 2bis, jud. Olt. 

5. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la S.C. Carocaz 
S.R.L. către S.C. DCC TOP CONSTRUCT INVEST S.R.L., asupra terenului 1n suprafaţă de 
4073,28 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat In municipiul Slatina, 
str. Poenii nr. 25J, jud. Olt. 

6. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Situaţii financiare aferente anului 2021. 
7. Proiect de hotărâre referitor la: prelungirea contractelor de Inchiriere pentru chiriaşii din 

cadrul ansamblului de blocuri - situat 1n municipiul Slatina, str. Orhideelor, nr. 33, bl. 11, nr. 
35, bl. 12, nr. 37, bl. 13, nr. 26, b1.14 , nr. 28, bl. 15, nr. 30, bl. 16. 

8. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Tomescu Anca 
Georgeta către Boldoi Dragoş Gabriel şi Curt Marius, asupra terenului in suprafaţă de 19,20 
mp, situatin municipiul Slatina, b-dul A. I. Cuza, adiacent blocului GA21, sc. A. 

9. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la 
bugetul local al municipiului Slatina pentru activităţi de interes local pe anul 2022. 

10. Proiect de hotărâre referitor la: modificare denumire funcţie publică din Statul de funcţii al 
Direcţiei Administrare Patrimoniu şi transformare funcţie publică de execuţie vacanta. 

11. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la S.C. 
DALIFARM S.R.L. către Popescu Nicoleta asupra terenului In suprafaţă de 14 mp, situat 1n 
municipiul Slatina, str. Garofiţei, adiacent blocului D12, sc. A, parter, ap. 3. 

12. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Bogdan Maria 
către Bogdan Anca şi Bogdan Alina, asupra terenului In suprafaţă de 7,22 mp In indiviziune, 
din suprafaţa de teren de 19,25 mp, situat In municipiul Slatina, str. Elena Doamna, aferent 
garajului nr. 4 din cadrul amplasamentului de garaje. 

13. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea organizării şi cheltuirea sumei de 80.000 lei 
pentru desfăşurarea festivalului concurs naţional al copiilor „Căluşul Românesc", ediţia a 
XXII-a, In perioada 22 — 26 iunie 2022. 

14. Proiect de hotărâre referitor la: solicitarea către Consiliul Judeţean Olt, a trecerii din 
domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, in domeniul public al municipiului Slatina, a unei părţi din imobilul 
"Centrul de plasament Speranţa" - Pavilion central, situat 1n municipiul Slatina, strada 
Zmeurei nr. 9B, jud. Olt. 

15. Proiect de hotărâre referitor la: retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în 
suprafaţă de 291 mp, lot 3, situat In municipiul Slatina, strada Theodor Burcă, jud. Olt, atribuit 
d-lui Gugu Florin in temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003. 



16. Proiect de hotărâre referitor la: retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului 1n 
suprafaţă de 291 mp, lot 4, situat In municipiul Slatina, strada Theodor Burcă nr. 22, jud. Olt, 
atribuit d-lui Soare Traian Iulianin temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003. 

17. Proiect de hotărâre referitor la: includerea 1n inventarul bunurilor ce aparţin domeniului 
privat al municipiului Slatina, a unor imobile — terenuri, situate In municipiul Slatina: B-dul 
A.I. Cuza, Aleea Plopilor, Aleea Castanilor, str. Primăverii, str. Victoriei. 

18. Proiect de hotărâre referitor la: prelungirea termenului de atribuire In folosinţă gratuită către 

S.C. LOCTRANS S.A. Slatina a spaţiului In suprafaţă utilă de 40,33 mp, ce aparţine 

domeniului privat al municipiului Slatina, situat la parterul blocului FA21 din municipiul 
Slatina, b-dul A. I. Cuza, nr. 22, jud. Olt. 

19. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea spre exploatare a bunurilor ce aparţin U.A.T. - 
Slatina către operatorul intern de transport SC LOCTRANS SA in vederea Indeplinirii 
serviciului de transport public local de călători prin curse regulate 1n municipiul Slatina. 

20. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare regulament privind executarea lucrărilor tehnico - 
edilitare — extinderi de reţele, racorduri, branşamente pe raza municipiului Slatina. 

21. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare regulament amplasarea de terase sezoniere de 
alimentaţie publică pe domeniul public sau privat al municipiului Slatina. 

22. Proiect de hotărâre referitor la: constituire comisie de coordonare si supervizare pentru 
pregătirea contractului privind concesionarea serviciului public de administrare a domeniului 
public şi privat având ca obiect Intretinerea, dezvoltarea si amenajarea parcurilor, a spatiilor 
verzi, a locurilor de joaca si a fântânilor arteziene din municipiul Slatina. 

23. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea procesului - verbal de constatare a neindeplinirii 
investiţiei "parcare publică", pe terenul aferent părţii din imobilul situatin municipiul Slatina, 
strada Zmeurei nr. 9B, jud. Olt. 

24. Proiect de hotărâre referitor la: la vânzarea către Nicola Elena Gabriela, a terenului in 
suprafaţă de 247 mp - lot nr.15, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat in 
municipiul Slatina, strada Orhideelor nr. 24, jud. Olt. 

25. Desemnare preşedinte de şedintă. 

intrebări şi interpelări. 

Doamna Ilie Violeta Cristina in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de 
hotărâre inscris la nr. 1 pe ordinea de zi referitor la: „aprobare modificare nivel tarife aferente 
activităţilor specifice serviciilor de salubrizare in municipiului Slatina", precizând că acest proiect de 
hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune 
spre aprobare, acesta fiind aprobat cu un număr de 17 voturi „pentru" exprimate de domnii 
consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dinc'ă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie 
Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, 

Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, precum şi o abtinere exprimată 

de domnul consilier local Ro2olinaru Viorel,astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 165/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina in calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de 
hotărâre inscris la nr. 2 pe ordinea de zi referitor la: „aprobarea suport'ării din buget local, trecerii 

pe cheltuieli si achitării sumei de 1.160,00 lei reprezentând contravaloare onorariu avocat, onorariu 

executor, cheltuieli pentru comunicare acte si taxe de timbru către BEJ Păvăloiu Georgeta", precizând 

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

astfel că îl supune spre aprobare  acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" 

exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, 

Brătoi Eufrosina,Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 

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

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

astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 166/31.05.2022. 



Doamna Ilie Violeta Cristina In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr. 3 pe ordinea de zi referitor la: „acordarea de sprijin financiar echipei formate 
din elevii şi profesorii Indrumători din cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă Olt pentru participarea la 
Concursul „Matemathical Grammar School" din Serbia — Belgrad, In perioada 28 - 30.06.2022.01t, 
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 „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, 
Brătoi Eufrosina, Costică Eugen-Romeo, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — 
Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, precum si o abţinere 

exprimată de domnul consilier local Comănescu Ionut-Ovidiu, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 167/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre inscris la nr. 4 pe ordinea de zi referitor la: „transmiterea dreptului de concesiune de la 
Pirvu Maria către S.C. Alba Risis Dental S.R.L., asupra terenului In suprafaţă de 37,5 mp, ce aparţine 

domeniului privat al municipiului Slatina, aferent spaţiului-cabinet stomatologic, situat In municipiul 
Slatina, b-dul Nicolae Titulescu nr. 2bis, jud. Olt", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la 
mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare 
acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: 
Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Costică Eugen-
Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, 
Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, 
Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 168/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr. 5 pe ordinea de zi referitor la: „ transmiterea dreptului de concesiune de la 
S.C. Carocaz S.R.L. către S.C. DCC TOP CONSTRUCT INVEST S.R.L., asupra terenului in 
suprafaţă de 4073,28 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat In municipiul 
Slatina, str. Poenii nr. 25J, jud.Olt", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au 
Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare  acesta fiind 
aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufi-osina, Costică Eugen-Romeo, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-
Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban 

Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 169/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre inscris la nr. 6 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare Situaţii financiare aferente anului 
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, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-
Alexandru, Brătoi Eufrosina, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi 

Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
170/31.05.2022. 



Doamna Ilie Violeta Cristina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre inscris la nr. 7 pe ordinea de zi referitor la: „ prelungirea contractelor de inchiriere 
pentru chiriaşii din cadrul ansamblului de blocuri - situat in municipiul Slatina, str. Orhideelor, nr. 33, 
bl. 11, nr. 35, bl. 12, nr. 37, bl. 13, nr. 26, b1.14 , nr. 28, bl. 15, nr. 30, bl. 16, precizând că acest 
proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că 

supune spre aprobare acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi 

Eufrosina, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, 
astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 171/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre inscris la nr. 8 pe ordinea de zi referitor la: „ transmiterea dreptului de concesiune de la 
Tomescu Anca Georgeta către Boldoi Dragoş Gabriel şi Curt Marius, asupra terenului In suprafaţă de 
19,20 mp, situat In municipiul Slatina, b-dul A. I. Cuza, adiacent blocului GA21, sc. A. ", precizând 
că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, 
astfel că îl supune spre aprobare  acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-
Alexandru, Brătoi Eufrosina, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi 

Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
172/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre inscris la nr. 9 pe ordinea de zi referitor la: „aprobarea proiectelor cu finanţare 

nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Slatina pentru activităţi de interes local pe anul 
2022, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, 

luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare  acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-
Alexandru, Brătoi Eufrosina, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi 

Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
VIlceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
173/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre inscris la nr. 10 pe ordinea de zi referitor la: „ modificare denumire funcţie publică din 
Statul de funcţii al Direcţiei Administrare Patrimoniu i transformare funcţie publică de execuţie 

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

intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare acesta fiind aprobat cu unanimitate 
de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, 
Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă 

Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-
Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai 

Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina 
nr. 174/31.05.2022. 



Doamna Ilie Violeta Cristina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr. 11 pe ordinea de zi referitor la: „ transmiterea dreptului de concesiune de la 
S.C. DALIFARM S.R.L. către Popescu Nicoleta asupra terenului In suprafaţă de 14 mp, situat 1n 
municipiul Slatina, str. Garofiţei, adiacent blocului D12, sc. A, parter, ap. 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, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi 

Eufrosina, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, 
astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 175/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre inscris la nr. 12 pe ordinea de zi referitor la: „ transmiterea dreptului de concesiune de la 
Bogdan Maria către Bogdan Anca şi Bogdan Alina, asupra terenului In suprafaţă de 7,22 mp In 
indiviziune, din suprafaţa de teren de 19,25 mp, situat 1n municipiul Slatina, str. Elena Doamna, 
aferent garajului nr. 4 din cadrul amplasamentului de garaje", precizând că acest proiect de hotărâre a 
fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre 
aprobare  acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Costică 

Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura,Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—
Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 176/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr. 13 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea organizării şi cheltuirea sumei 
de 80.000 lei pentru desfăşurarea festivalului concurs naţional al copiilor „Căluşul Românesc", ediţia 

a XXII-a, 1n perioada 22 — 26 iunie 2022, precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-
au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare  acesta fiind 
aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina,Costică Eugen-Romeo, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban 

Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 177/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre inscris la nr. 14 pe ordinea de zi referitor la: „ solicitarea către Consiliul Judeţean Olt, a 
trecerii din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială i Protecţia Copilului Olt, In domeniul public al municipiului Slatina, a unei părţi din imobilul 
"Centrul de plasament Speranţa" - Pavilion central, situat în municipiul Slatina, strada Zmeurei nr. 

9B, jud. Olt", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, 

intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare acesta fiind aprobat cu unanimitate 

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

Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă 

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

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

Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina 

nr. 178/31.05.2022. 



Doamna Ilie Violeta Cristina 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre 1nscris la nr. 15 pe ordinea de zi referitor la: „ retragerea dreptului de folosinţă gratuită 

asupra terenului 1n suprafaţă de 291 mp, lot 3, situat in municipiul Slatina, strada Theodor Burcă, jud. 
Olt, atribuit d-lui Gugu Florin 1n temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003 , precizând că acest proiect de 
hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune 
spre aprobare acesta fiind avrobat cu unanimitate de voturi „ventru" exprimate de domnii 
consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, 
Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie 
Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa 
Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel 
devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 179/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr. 16 pe ordinea de zi referitor la: „ retragerea dreptului de folosinţă gratuită 

asupra terenului în suprafaţă de 291 mp, lot 4, situat 1n municipiul Slatina, strada Theodor Burcă nr. 
22, jud. Olt, atribuit d-lui Soare Traian Iulianin temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003 , precizând că 

acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, 
astfel că îl supune spre aprobare acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ventru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-
Alexandru, Brătoi Eufrosina, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi 

Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, 
Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, 
Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
180/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre 1nscris la nr. 17 pe ordinea de zi referitor la: includerea 1n inventarul bunurilor ce aparţin 

domeniului privat al municipiului Slatina, a unor imobile — terenuri, situate In municipiul Slatina: B-
dul A.I. Cuza, Aleea Plopilor, Aleea Castanilor, str. Primăverii, str.Victoriei, precizând că acest 
proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl 
supune spre aprobare acesta fiind avrobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi 

Eufrosina, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vficeleanu Gigi-Ernes, 
astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 181/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina 1n calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre inscris la nr. 18 pe ordinea de zi referitor la: „ prelungirea termenului de atribuire in 
folosinţă gratuită către S.C. LOCTRANS S.A. Slatina a spaţiului 1n suprafaţă utilă de 40,33 mp, ce 
aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat la parterul blocului FA21 din municipiul 
Slatina, b-dul A. I. Cuza, nr. 22, jud. Olt", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-
au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare  acesta fiind 
avrobat cu unanimitate de voturi „ventru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Costică Eugen-Romeo, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura,Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-
Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana — Mihaela, Şerban 

Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 182/31.05.2022. 



Doamna Ilie Violeta Cristina în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr. 19 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 îl supune spre aprobare  acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi 

Eufrosina, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, 
astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 183/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina în calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr. 20 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare regulament privind executarea 
lucrărilor tehnico - edilitare — extinderi de reţele, racorduri, branşamente pe raza municipiului Slatina", 
precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de 
cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare  acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, 
Brătoi Eufrosina, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, 
Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin,Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, 
astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 184/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr. 21 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare regulament amplasarea de terase 
sezoniere de alimentaţie publică pe domeniul public sau privat al municipiului Slatina", precizând că 

acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel 
că îl supune spre aprobare acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi 

Eufrosina, Costică Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura 
Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, 
Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, 
astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 185/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre Inscris la nr. 22 pe ordinea de zi referitor la:„constituire comisie de coordonare si 
supervizare pentru pregătirea contractului privind concesionarea serviciului public de administrare a 
domeniului public şi privat având ca obiect Intretinerea, dezvoltarea si amenajarea parcurilor, a 
spatiilor verzi, a locurilor de joaca si a fântânilor arteziene din municipiul Slatina", precizând că acest 
proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl 
supune spre aprobare  acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi 

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

astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 186/31.05.2022. 



Doamna Ilie Violeta Cristina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre inscris la nr. 23 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea procesului - verbal de constatare 
a neindeplinirii investiţiei "parcare publică", pe terenul aferent părţii din imobilul situat in municipiul 
Slatina, strada Zmeurei nr. 9B, jud. Olt", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au 
Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că î1 supune spre aprobare  acesta fiind 
aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Costică Eugen-Romeo, 
Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura, Ilie Violeta Cristina, Popa 
Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, Şerban 
Gabriela, Văduva Ştefan, Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 187/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de 
hotărâre inscris la nr. 24 pe ordinea de zi referitor la: „ vânzarea către Nicola Elena Gabriela, a 
terenului in suprafaţă de 247 mp - lot nr.15, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, 
situat In municipiul Slatina, strada Orhideelor nr. 24, jud. Olt", precizând că acest proiect de hotărâre a 
fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre 
aprobare  acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Costică 

Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-Ovidiu, Dincă Viorel, Drăgoi Nicolae, Giura Laura,Ilie Violeta 
Cristina, Popa Emil-Costin, Popistaş Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—
Mihaela, Şerban Gabriela, Văduva Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Ernes, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 188/31.05.2022. 

Desemnare preşedinte de şedinţă — doamna preşedinte de şedinţă Ilie Violeta Cristina solicită 

formularea de propuneri pentru desemnare preşedinte de şedinţă. 

Domnul Vilceleanu Gigi-Ernes — propune pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă 

de 3 luni de zile pe doamna consilier local Serban Gabriela, propunere supusă la vot şi  aprobată 

cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu 
Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Costică, Eugen-Romeo, Comănescu Ionuţ-

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

Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stroiuleasa Loredana—Mihaela, $erban Gabriela, Văduva 

Ştefan,Vătrai Ion, Vilceleanu Gigi-Emes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Slatina nr. 189/31.05.2022. 

Doamna Ilie Violeta Cristina in calitate de preşedinte de şedinţă — precizează faptul că 

această şedinţă este ordinară şi ca atare există punctul de intrebări, interpelări, Insă constată cu nu se 
Inregistr -‘1- i;ăţ---:-",- guvânt, Intrebări, interpelări, drept pentru care declară Inchise lucrările şedinţei 

ordinar 
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