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Proces — verbal 

inchelat astăzi 31.10.2022, in şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Slatina, in 
baza Dispoziţiei Primarului nr. 1660/25.10.2022. 

La şedinţă participă domnul Constantin Cristian Cismaru - Administrator Public al municipiului 
Slatina, domnul Gigi-Ernes Vilceleanu -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, reprezentanţi mass -media. 

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

Şedinţa consiliului local s-a desfăşurat legal, In prezenţa unui număr de 18 consilieri locali prezenti 
din 21 consilieri in funcţie,  după cum urmează: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-
Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 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: Cazangiu Răzvan-Constantin, Cirloganu Silviu-Mihai, Costică Eugen-
Romeo. 

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

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor 
locali procesul verbal al sedintei extraordinare de indată din data de 13.10.2022,  acesta flind 
aprobat cu unanimitate de voturi „pentru"exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 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 Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - supune spre aprobare consilierilor 
locali borderoul ordinii de zi unde sunt Inscrise un număr de 12 proiecte de hotărâre  şi punctul 
intrebări i interpelări,  propunând suplimentarea ordinii de zi cu un număr de 17 proiecte de 
hotărâre  acestea fiind aprobate cu unanimitate de voturi „pentru "exprimate de domnii consilieri 
locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 
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. 

Şedinţa consiliului local din data de 31.10.2022 a fost convocată având pe ordinea de zi 12 proiecte de 

hotărâre şi punctul intrebări şi interpelări. Ordinea de zi a fost suplimentată cu 17 proiecte de hotărâre, 

astfel au fost supuse spre aprobare un număr de 29 proiecte de hotărâre. 



Ordinea de zi: 
1.Proiect de hotărâre referitor la: darea acordului pentru edificarea unei construcţii de către domnul 
Raicu Vasilică, pe terenul situat In municipiul Slatina, strada Theodor Burcă nr. 2BIS, jud. Olt, la distanţa 

faţă de limita de vecinătate de pe latura de vest, cu derogare de la prevederile documentaţiilor de 
urbanism. 
2.Proiect de hotărâre referitor la: repartizare locuinţă pentru tineri destinate inchirierii, In mod exclusiv 
tinerilor specialişti din sănătate, situată In Slatina, str. Orhideelor, nr. 36, bl. 36, sc. A, ap. 7. 
3.Proiect de hotărâre referitor la: repartizare locuinţă pentru tineri destinate Inchirierii,In mod exclusiv 
tinerilor specialişti din sănătate, situatăin Slatina, str. Orhideelor, nr. 36, bl. 36, sc. A, ap. 16. 
4.Proiect de hotărâre referitor la: repartizare locuinţă pentru tineri destinate Inchirierii, In mod exclusiv 
tinerilor specialişti din sănătate, situată In Slatina, str. Orhideelor, nr. 36, bl. 36, sc. A, ap. 17. 
5.Proiect de hotărâre referitor la: repartizare locuinţă pentru tineri destinate Inchirierii,In mod exclusiv 
tinerilor specialişti din sănătate, situată 1n Slatina, str. Orhideelor, nr. 36, bl. 36, sc. A, ap. 18. 
6.Proiect de hotărâre referitor la: repartizare locuinţă pentru tineri destinate Inchirierii, 1n mod exclusiv 
tinerilor specialişti din sănătate, situată In Slatina, str. Orhideelor, nr. 36, bl. 36, sc. A, ap. 19. 
7.Proiect de hotărâre referitor la: repartizare locuinţă pentru tineri destinate Inchirierii, 1n mod 
exclusiv tinerilor specialişti din sănătate, situată 1n Slatina, str. Orhideelor, nr. 36, bl. 36, sc. A, ap. 20. 
8.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare act adiţional nr. 2 la Acordul de Parteneriat şi actualizare 
buget aferent UAT Municipiul Slatina 1n cadrul proiectului „Achiziţie mijloace de transport public - 
autobuze electrice 12 m deal, Braşov, Iaşi, Sibiu, Slatina, Suceava", cod SMIS 127865. 
9.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
349/28.12.2017 privind aprobare delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse 
regulate In municipiul Slatina, modificată şi completată. 

10.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. 
11.Proiect de hotărâre referitor la: modificarea şi completarea anexei 2 Caietul de sarcini si anexa lh la 
Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 252/09.08.2022 
referitoare la aprobarea delegă'rii serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca 
obiect Intreţinerea, dezvoltarea şi amenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a 
fântânilor arteziene din municipiul Slatina. 
12.Proiect de hotărâre referitor la: modificare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi 

pondere funcţii publice pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina. 
13.Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea execuţiei bugetare trimestriale aferenta bugetelor 
aprobate la nivelul U. A. T. Municipiul Slatina pentru anul 2022" 
14.Proiect de hotărâre referitor la: utilizarea Fondului de Intreţinere, Inlocuire şi dezvoltare de către 

operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.A. 
15.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare rectificare Buget credite interne pe anul 2022; aprobare 
rectificare program obiective de investiţii pentru anul 2022 finanţate din credit intern. 
16.Proiect de hotărâre referitor la: modificare HCL nr. 280/2022 referitor la constituirea Grupului de 
Lucru Local pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome şi aprobare regulament de 
funcţionare. 
17.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Plan local de m'ăsuri/acţiuni pentru anul 2022 1n vederea 
aplicării Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 
pentru perioada 2022-2027. 
18.Proiect de hotărâre referitor la: stabilirea cotelor de contribuţie ale unităţii administrativ teritoriale şi 

ale proprietarilodasociaţiilor de proprietari, din valoarea lucrărilor de investiţii solicitate la finanţare de la 
bugetul de stat prin Programul multianual naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 

de locuinţe derulat conform O.U.G. nr.18/2009. 



19.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare rectificare Buget local de venituri şi cheltuieli pe anul 
2022; aprobare rectificare program obiective de investitii pentru anul 2022; aprobare rectificare program 
de dotari pe anul 2022; aprobare repartizare excedent in vederea finantarii cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare aferenta bugetului local pe anul 2022; aprobare rectificare program obiective de investitii la 
unitatile de invatamant pentru anul 2022; aprobare fise ale obiectivelor de investiţii. 

20.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare rectificare credite bugetare repartizate pe articole si alineate 
precum şi aprobare program de investiţii, program de dotări, număr de personal permanent şi temporar şi 

aprobare fişe ale obiectivelor de investiţii pe anul 2022 la Direcţia de Asistenţă. Socială Slatina, capitolele: 
65.02 — „invăţământ", 66.02 — „Sănătate" si 68.02 — „Asistenţă socială". 

21.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare rectificare credite bugetare repartizate pe anul 2022, 
aprobare modificare program obiective de investitii pentru anul 2022, aprobarea fiselor obiectivelor de 
investiţii la Direcţia Administrarea Străzilor si Iluminatului Public. 
22.Proiect de hotărâre referitor la: rectificarea creditelor bugetare pe anul 2022 la Clubul Sportiv 
Municipal Slatina. 
23.Proiect de hotărâre referitor la: diminuarea creditelor bugetare repartizate şi aprobate pentru anul 
2022 prin HCL nr.49/09.02.2022 Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina cu 
finanţare din bugetul local. 
24.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" 
25.Proiect de hotărâre referitor la: aprobare diminuare credite bugetare pe anul 2022 pentru Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale. 
26.Proiect de hotărâre referitor la: „rectificarea creditelor bugetare aprobate Serviciului Public Direcţia 

poliţia Locală pentru anul 2022; aprobare rectificare program obiective de investiţii pe anul 2022; 
aprobare rectificare program de dotări pe anul 2022; aprobare fişe obiective de investiţii pe anul 2022" 
27.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 69/28.02.2022, referitoare la „aprobare Programe şi proiecte culturale, educative i manifestări 

sportive pe anul 2022, cu modificările ulterioare. 
28.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea cheltuire sume şi aprobarea regulamentului privind 
derularea programului „Povestea lui Moş Nicolae" din cadrul Sărbătorilor de iarnă la Slatina. 
29.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Regulamentului privind derularea programului „Desaga 
lu Moş Crăciun" din cadrul Sărbătorilor de iarnă la Slatina. 

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

Inscris la nr. 1 pe ordinea de zi referitor la: „ darea acordului pentru edificarea unei construcţii de către 

domnul Raicu Vasilică, pe terenul situat 1n municipiul Slatina, strada Theodor Burcă nr. 2BIS, jud. Olt, la 
distanţa faţă de limita de vecinătate de pe latura de vest, cu derogare de la prevederile documentaţiilor de 
urbanism", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, 

luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-
Alexandru, Br'ătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 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. 402/31.10.2022. 

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

Inscris la nr. 2 pe ordinea de zi referitor la: „ repartizare locuinţă pentru tineri destinate Inchirierii, In 

mod exclusiv tinerilor specialişti din sănătate, situată 1n Slatina, str. Orhideelor, nr. 36, bl. 36, sc. A, ap. 

7 , 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, Bălaşa Marius, 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. 403/31.10.2022. 

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

Inscris la nr. 3 pe ordinea de zi referitor la: „ repartizare locuinţă pentru tineri destinate Inchirierii,In 
mod exclusiv tinerilor specialişti din sănătate, situatăin Slatina, str. Orhideelor, nr. 36, bl. 36, sc. A, ap. 
16 , 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, Bălaşa Marius, 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. 404/31.10.2022. 

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

Inscris la nr. 4 pe ordinea de zi referitor la: „ repartizare locuinţă pentru tineri destinate inchirierii, 1n 
mod exclusiv tinerilor specialişti din sănătate, situată in Slatina, str. Orhideelor, nr. 36, bl. 36, sc. A, ap. 
17 , 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, Bălaşa Marius, 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. 405/31.10.2022. 

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

inscris la nr. 5 pe ordinea de zi referitor la: „ repartizare locuinţă pentru tineri destinate Inchirierii, 1n 
mod exclusiv tinerilor specialişti din sănătate, situată 1n Slatina, str. Orhideelor, nr. 36, bl. 36, sc. A, ap. 
18 , 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, Bălaşa Marius, 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,V11celeanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 406/31.10.2022. 

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

Inscris la nr. 6 pe ordinea de zi referitor la: „ repartizare locuinţă pentru tineri destinate Inchirierii, In 
mod exclusiv tinerilor specialişti din sănătate, situată In Slatina, str. Orhideelor, nr. 36, bl. 36, sc. A, ap. 
19 , 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, Bălaşa Marius, 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. 407/31.10.2022. 

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

inscris la nr. 7 pe ordinea de zi referitor la: „ repartizare locuinţă pentru tineri destinate Inchirierii, In 

mod exclusiv tinerilor specialişti din sănătate, situată In Slatina, str. Orhideelor, nr. 36, bl. 36, sc. A, ap. 

20 , 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, Bălaşa Marius, 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. 408/31.10.2022. 

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

Inscris la nr. 8 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare act adiţional nr. 2 la Acordul de Parteneriat 
actualizare buget aferent UAT Municipiul Slatina In cadrul proiectului „Achiziţie mijloace de transport 
public - autobuze electrice 12 m deal, Braşov, Iaşi, Sibiu, Slatina, Suceava", cod SMIS 127865 , 
precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de 
cuvânt, astfel că 11 supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ventru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, 
Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 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. 409/31.10.2022. 

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

Inscris la nr. 9 pe ordinea de zi referitor la: „ modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 349/28.12.2017 privind aprobare delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse 
regulate 1n municipiul Slatina, modificată şi completată", precizând că acest proiect de hotărâre a fost la 
mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, 
acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „ventru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa 
Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 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. 410/31.10.2022. 

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

Inscris la nr. 10 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", 
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,Bălaşa Marius, 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. 411/31.10.2022. 

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

Inscris la nr. 11 pe ordinea de zi referitor la: „ modificarea şi completarea anexei 2 Caietul de sarcini 
si anexa lh la Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
252/09.08.2022 referitoare la aprobarea delegării serviciului public de administrare a domeniului public 
şi privat având ca obiect Intreţinerea, dezvoltarea şi amenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de 
joacă şi 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 Eufrosina, Bălaşa Marius, 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. 412/31.10.2022. 



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

Inscris la nr. 12 pe ordinea de zi referitor la: „ modificare organigramă, număr de personal, stat de 
funcţii şi pondere funcţii publice pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina", 
precizând că acest proiect de hotărâre a fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de 
cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi „pentru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, 
Brătoi Eufrosina,Bălaşa Marius, 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. 413/31.10.2022. 

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

Inscris la nr. 13 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea execuţiei bugetare trimestriale aferenta 
bugetelor aprobate la nivelul U. A. T. Municipiul 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 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,Bălaşa 

Marius, 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. 414/31.10.2022. 

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

Inscris la nr. 14 pe ordinea de zi referitor la: „ utilizarea Fondului de Intreţinere, Inlocuire şi dezvoltare 
de către operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.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,Bălaşa Marius, 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. 415/31.10.2022. 

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

inscris la nr. 15 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare rectificare Buget credite interne pe anul 2022; 
aprobare rectificare program obiective de investiţii pentru anul 2022 finanţate din credit intern", 
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,Bălaşa Marius, 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. 416/31.10.2022. 

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

Inscris la nr. 16 pe ordinea de zi referitor la: „ modificare HCL nr. 280/2022 referitor la constituirea 

Grupului de Lucru Local pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome şi aprobare 

regulament de funcţionare", 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,Bălaşa Marius, 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. 
417/31.10.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 17 pe ordinea de zi referitor la:„aprobare Plan local de măsuri/acţiuni pentru anul 2022 In 
vederea aplicării Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii romilor pentru perioada 2022-2027 , 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 
avrobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 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. 418/31.10.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr. 18 pe ordinea de zi referitor la: „ stabilirea cotelor de contribuţie ale unităţii administrativ 
tefitoriale şi ale proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, din valoarea lucrărilor de investiţii solicitate la 
finanţare de la bugetul de stat prin Programul multianual naţional privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe derulat conform O.U.G. nr.18/2009 , 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, Bălaşa Marius, 
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. 419/31.10.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr. 19 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare rectificare Buget local de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2022; aprobare rectificare program obiective de investitii pentru anul 2022; aprobare rectificare 
program de dotari pe anul 2022; aprobare repartizare excedent in vederea finantarii cheltuielilor sectiunii 
de dezvoltare aferenta bugetului local pe anul 2022; aprobare rectificare program obiective de investitii 
la unitatile de invatamant 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 unanimitate de voturi „pentru" exprimate de 
domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi 

Eufrosina, Bălaşa Marius, 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,V11celeanu Gigi-Ernes, astfel devenind 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 420/31.10.2022. 

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

inscris la nr. 20 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare rectificare credite bugetare repartizate pe 
articole si alineate precum şi aprobare program de investiţii, program de dotări, număr de personal 
permanent i temporar şi aprobare fişe ale obiectivelor de investiţii pe anul 2022 la Direcţia de Asistenţă 

Socială Slatina, capitolele: 65.02 — „invăţământ", 66.02 — „Sănătate" si 68.02 — „Asistenţă socială", 

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 avrobat cu unanimitate de voturi „pentru 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, 
Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 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. 421/31.10.2022. 



Domnul Popa Emil-Costin In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr. 21 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare rectificare credite bugetare repartizate pe anul 
2022, aprobare modificare program obiective de investitii 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 11 
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, Bălaşa Marius, 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. 422/31.10.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin In calitate de preşedinte de şedintă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr. 22 pe ordinea de zi referitor la: „ rectificarea creditelor bugetare pe anul 2022 la Clubul 
Sportiv Municipal 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, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 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,V11celeanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 
423/31.10.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr. 23 pe ordinea de zi referitor la: „ diminuarea creditelor bugetare repartizate i aprobate 
pentru anul 2022 prin HCL nr.49/09.02.2022 Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân 
Slatina cu finanţare din 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 unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, 
Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 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,V11celeanu Gigi-Ernes, astfel devenind Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina 
nr. 424/31.10.2022. 

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

inscris la nr. 24 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 căll 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, Bălaşa Marius, 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. 425/31.10.2022. 

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

Inscris la nr. 25 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobare diminuare credite bugetare pe anul 2022 
pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, capitolul 54.02 — Alte servicii 
publice generale", 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, Berechet 



• 
• 

Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 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 municiviului Slatina nr. 426/31.10.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin In calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
Inscris la nr. 26 pe ordinea de zi referitor la: „ rectificarea creditelor bugetare aprobate Serviciului 
Public Direcţia Poliţia Locală pentru anul 2022; aprobare rectificare program obiective de investiţii pe 
anul 2022; aprobare rectificare program de dotări pe anul 2022; aprobare fişe obiective de investiţii 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 avrobat cu unanimitate de voturi 
„ventru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-
Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 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 municiviului Slatina nr. 427/31.10.2022. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedinţă - prezintă proiectul de hotărâre 
inscris la nr. 27 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 69/28.02.2022, referitoare la „aprobare Programe şi proiecte culturale, educative şi 
manifestări sportive pe anul 2022, cu modificările ulterioare", precizând că acest proiect de hotărâre a 
fost la mape nu s-au Inregistrat obiecţiuni, intervenţii, luări de cuvânt, astfel că îl supune spre aprobare 
acesta fiind avrobat cu unanimitate de voturi „pentru" exprimate de domnii consilieri locali: 

Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 
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 
municiviului Slatina nr. 428/31.10.2022. 

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

inscris la nr. 28 pe ordinea de zi referitor la: „ aprobarea cheltuire sume şi aprobarea regulamentului 
privind derularea programului „Povestea lui Moş Nicolae" din cadrul Sărbătorilor de iarnă la 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 „ventru" 
exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, 
Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 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. 429/31.10.2022. 

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

Inscris la nr. 29 pe ordinea de zi referitor la:„aprobarea Regulamentului privind derularea programului 
„Desaga lu Moş Crăciun" din cadrul Sărbătorilor de iarnă la Slatina" din cadrul Sărbătorilor de iarnă la 
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 avrobat cu unanimitate de voturi 
„ventru" exprimate de domnii consilieri locali: Alexa Ioan, Antonescu Constantin, Berechet Mirel-
Alexandru, Brătoi Eufrosina, Bălaşa Marius, 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 municiviului Slatina nr. 430/31.10.2022. 

După aprobarea proiectelor de hotărâre se prezintă la şedinţa ordinară şi domnul consilier local 
Cazangiu Răzvan-Constantin. 



Intrebări,interpelări: 

Un grup de cetăţeni din municipiul Slatina, str.Canal Sopot se adresează Consiliului Local al 
municipiului Slatina, cu ridicarea problemei legată de Canalul Sopot, referindu-se strict la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 281/30.08.2022, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul " Reabilitare şi Modernizare Stradă şi 

Casetare Canal Sopot, Municipiul Slatina, Judeţul Olt", pentru care au formulat plângere prealabilă. 

Domnul Constantin Cristian Cismaru - Administrator Public - explică faptul că se cunoaşte această 

situaţie, drept pentru care s-a propus intocmirea acestui Studiu de Fezabilitate, se aşteaptă documentaţiile, 

Insă la ora actuală altă soluţie tehnică nu există." pentru a se intra pe tronsonul cuprins Intre strada 
Fundătura Sopot şi strada Tudor Vladimirescu canalul se ingustează, astfel că pentru lărgirea acestuia 
sunt necesare exproprieri 1n această zonă, acest tronson făcând stibiectul unei alte documentaţii. 

Deasemenea precizează faptul că la baza adoptării acestei hotărâri s-au avut 1n vedere datele furnizate 
de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi a studiilor de teren, studiu topografic şi 

studiu geotehnic. 

Pentru lămurirea acestei situaţii îi invită pe cetăţenii prezenţi şi pe domnul Dragomir Marian, precum 

persoanele de specialitate la Direcţia de Administrare Patrimoniu, pentru găsirea unei soluţii. 

Domnul Popa Emil-Costin in calitate de preşedinte de şedintă — constată faptul că nu se mai 
Inregistrează •alte intervenţii, păreri, opinii, luări de cuvânt, drept pentru care declară Inchise lucrările 

şedinţei ordinare din data de  31.10.2022. 

Preşedi 

Popa 
Secretar general al munic p* lui Slatina, 

Mihai - Ion Il1A 

intocmit, 
Inspector, 

Miha il Smarande 


