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Proces - verbal
A

Incheiat astazi 10.11.2020, in $edin{a extraordinary de indata a Consiliului Local al municipiului
Slatina, in baza Dispozifiei Primarului nr.125/10.11.2020.
La §edin{a participa domnul Constantin Stelian Emil MOT - Primarul municipiului Slatina, domnul
Constantin Cristian CISMARU - Administrator Public al municipiului Slatina, domnul Mihai Ion IDITA Secretarul general al municipiului Slatina.
§edin{a consiliului local s-a desfa§urat legal, in prezenfa unui numar de 16 consilieri locali in
functie, dupa cum urmeaza: Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Bala§a Marius, Bratoi
Eufrosina, Comanescu Ionuf-Ovidiu, Costica Eugen-Romeo, Dinca Viorel, Popa Emil-Costin, Popista§
Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stancioiu Georgel-Claudiu, Stroiuleasa Loredana-Mihaela, §erban
Gabriela,Vaduva §tefan, Vatrai Ion, Vilceleanu Gigi-Emes §i cei patru consilieri locali Alexa loan,
Cazangiu Razvan-Constantin, Cirloganu Silviu-Mihai, Giura Laura, care urmeaza sa depuna juramantul in
aceasta §edinta. Lipse§te motivat domnul consilier local Doaga Marian-Emanuel.
Ordinea de zi:
1. Depunerejuramant consilieri locali.
2. Proiect de hotarare referitor la:alegerea pre§edintelui de §edinta.
3. Proiect de hotarare referitor laxonstituire comisii de specialitate in cadrul Consiliului Local al
municipiului Slatina.
4. Proiect de hotarare referitor la:aprobare constituire comisie de constatare a rezultatului votului
pentru alegerea viceprimarilor municipiului Slatina.
5. Proiect de hotarare referitor la: alegere viceprimari ai municipiului Slatina.
Lucrarile §edin|ei extraordinare de indata sunt deschise de domnul Mihai Ion IDITA - Secretarul
general al municipiului Slatina, care invita in ordine alfabetica pe domnii consilieri locali Alexa loan,
Cazangiu Razvan-Constantin, Cirloganu Silviu-Mihai, Giura Laura, sa depuna juramantul.
- Domnul Alexa loan - din partea formatiunii politice PSD - mandat de consilier local validat prin
Incheierea nr. 1668/04.11.2020, pronuntata de Judecatoria Slatina.
- Domnul Cazangiu Razvan-Constantin - din partea formatiunii politice PSD - mandat de consilier
local validat prin Incheierea nr. 1476/15.10.2020, pronuntata de Judecatoria Slatina.
- Domnul Cirloganu Silviu-Mihai - din partea formatiunii PRO Romania - mandat de consilier local
validat prin Incheierea nr. 1476/15.10.2020, pronuntata de Judecatoria Slatina.
- Doamna Giura Laura - din partea formatiunii PNL - mandat de consilier local validat prin Incheierea
nr. 1668/04.11.2020, pronuntata de Judecatoria Slatina.
Ace§tia se prezinta pe rand, in fata mesei special amenajate pe care se afla Constituha Romaniei §i
Biblia, punand mana stanga pe Constitute cat §i pe Biblie, dand citire juramantului de credinta, dupa care
semneaza juramantul imprimat pe un formular special in doua exemplare.
Secretarul General al unitatii administrativ teritoriale a municipiului Slatina, judetul Olt, inmaneaza
fiecarui consilier local un exemplar al juramantului, cel de al doilea exemplar urmand a fi pastrat in
dosarul de §edinja al Consiliului Local al municipiului Slatina.
Dupa depunerea juramantului numarul consilierilor locali la §edinta extraordinary de indata a
Consiliului Local al municipiului Slatina, este de 20 consilieri locali in funcde.

Domnul Mihai Ion IDITA - Secretarul general al municipiului Slatina - prezinta cel de-al doilea punct
pe ordinea de zi, respectiv „ alegerea pre$edintelui de §edin^a”, drept pentru care solicita propuneri
pentru desemnarea pre§edintelui de §edinta, pentru o perioada de 3 luni de zile.
Domnul Berechet Mirel-Alexandru - propune pe domnul consilier local Vatrai Ion, pentru functia de
pre§edinte de §edinta, pentru o perioada de 3 luni de zile, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
„ pentru”. astfel devenind Hotararea Consiliului Local al municipiului Slatina nr.1/10.11.2020.
Domnul pre§edinte de §edinta Vatrai Ion - prezinta proiectul de hotarare referitor la: constituire
comisii de specialitate in cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina.
Domnul Vatrai Ion - din partea formatiunii politice PSD - prezinta propunerile cu privire la
component comisiilor de specialitate, respectiv:
1. Comisia de Buget —Finance alcatuita din 3 membri:
Domnul Vatrai Ion - din partea formatiunii politice PSD - propune pe domnii consilieri locali:
- VILCELEANU Gigi-Emes;
- $ERBAN Gabriela;
Domnul Rogojinaru Viorel - din partea formatiunii PNL - propune pe domnul consilier local:
COMANESCU Ionut-Ovidiu.
Propunere aprobata cu unanimitate de voturi ,, pentru”.
2. Comisia pentru amenajarea teritoriului §i urbanism alcatuita din 3 membri:
Domnul Vatrai Ion - din partea formatiunii politice PSD - propune pe domnii consilieri locali:
- STANCIOIU Georgel-Claudiu;
- VATRAI Ion;
Domnul Rogojinaru Viorel - din partea formatiunii PNL - propune pe domnul consilier local:
- Consilier local CIRLOGANU Silviu-Mihai.
Propunere aprobata cu unanimitate de voturi pentru”.
3. Comisia juridicd fi de disciplina alcatuita din 3 membri:
Domnul Vatrai Ion - propune pe domnii consilieri locali:
- BRATOI Eufrosina;
- ALEXA loan;
- VADUVA §tefan.
Propunere aprobata cu unanimitate de voturi .. pentru”.
4. Comisia pentru muncd §i protecfie sociald alcatuita din 3 membri:
Domnul Vatrai Ion - din partea formatiunii politice PSD - propune pe domnii consilieri locali:
- DINCA Viorel;
- ANTONESCU Constantin;
Domnul Rogojinaru Viorel - din partea formatiunii PNL - propune pe doamna consilier local:
- GIURA Laura.
Propunere aprobata cu unanimitate de voturi .. pentru”.
5. Comisia pentru invafamant, sdnatate, familie fi protecfia copilului alcatuita din 3
membri:
Domnul Rogojinaru Viorel - din partea formatiunii PNL - propune pe domnul consilier local:
- POPISTA? Alexandru-Bogdan;
Domnul Vatrai Ion - din partea formatiunii politice PSD - propune pe domnii consilieri locali:
CAZANGIU Razvan-Constantin;
BALA§A Marius.
Propunere aprobata cu unanimitate de voturi .. pentru”.
6. Comisia pentru protecfia mediului, agriculturd fi turism alcatuita din 3 membri:
Domnul Vatrai Ion - propune pe domnii consilieri locali:
BERECHET Mirel-Alexandru;
- ROGOJINARU Viorel;
- DOAGA Marian-Emanuel;
Propunere aprobata cu unanimitate de voturi pentru”.

7. Comisiapentru activitafi socio — culturale, culte $i sport alcatuita din 3 membri:
Domnul Vatrai Ion - propune pe domnii consilieri locali:
POPA Emil-Costin;
STROIULEASA Loredana-Mihaela;
COSTICA Eugen-Romeo.
Domnul pre§edinte de §edinta Vatrai Ion - supune spre aprobare proiectul de hotarare, acesta fiind
acrobat cu unanimitate de voturi
pentru” exprimate de domnii consilieri locali: Alexa loan,
Antonescu Constantin, Berechet Mirel-Alexandru, Bala§a Marius, Bratoi Eufrosina, Cazangiu RazvanConstantin, Cirloganu Silviu-Mihai, Comanescu Ionut-Ovidiu, Costica Eugen-Romeo, Dinca Viorel, Giura
Laura, Popa Emil-Costin, Popistas Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stancioiu Georgel - Claudiu,
Stroiuleasa Loredana-Mihaela, §erban Gabriela,Vaduva §tefan,Vatrai Ion,Vilceleanu Gigi-Emes, astfel
devenind Hotararea Consiliului Local al municipiului Slatina nr.2/10.11.2020.
Domnul presedinte de §edinta Vatrai Ion - prezinta proiectul de hotarare referitor la: aprobare
constituire comisie de constatare a rezultatului votului pentru alegerea viceprimarilor municipiului
Slatina, solicitand formularea de propuneri.
Domnul Berechet Mirel-Alexandru din partea formatiunii politice PSD - propune pe domnii consilieri
locali Antonescu Constantin §i Bratoi Eufrosina.
Domnul Comanescu IonuJ-Ovidiu din partea formatiunii politice PNL - propune pe domnul consilier
local Rogojinaru Viorel.
Domnul presedinte de §edin|a Vatrai Ion - supune spre aprobare proiectul de hotarare, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi ..pentru” exprimate de domnii consilieri locali: Alexa loan,
Antonescu Constantin, Berechet Mirel - Alexandra, Bala§a Marius, Bratoi Eufrosina, Cazangiu RazvanConstantin, Cirloganu Silviu-Mihai, Comanescu Ionul-Ovidiu, Costica Eugen-Romeo, Dinca Viorel, Giura
Laura, Popa Emil-Costin, Popistas Alexandru-Bogdan, Rogojinaru Viorel, Stancioiu Georgel-Claudiu,
Stroiuleasa Loredana-Mihaela, §erban Gabriela, Vaduva §tefan, Vatrai Ion, Vilceleanu Gigi-Emes, astfel
devenind Hotararea Consiliului Local al municipiului Slatina nr.3/10.11.2020.
Domnul pre§edinte de §edinta Vatrai Ion - prezinta proiectul de hotarare referitor la: alegere
viceprimari ai municipiului Slatina, solicitand formularea de propuneri.
Domnul Berechet Mirel-Alexandru din partea formatiunii politice PSD - propune pe domnii consilieri
locali Vilceleanu Gigi-Emes §i Stancioiu Georgel-Claudiu.
Domnul Rogojinaru Viorel din partea formatiunii politice PNL - propune pe domnii consilieri locali
Popistas Alexandru-Bogdan §i Giura Laura.
Domnul pre§edinte de §edinta Vatrai Ion - invita pe domnii consilieri locali In ordine alfabetica sa I§i
exprime optiunea prin vot secret in cabina de vot, fiindu-le inmanate buletinul §i §tampila de vot, urmand
introducerea acestora in uma sigilata.
Dupa exprimarea votului de catre toti consilierii locali, comisia de constatare a rezultatului votului
pentru alegerea viceprimarilor municipiului Slatina, compusa din: Antonescu Constantin, Bratoi
Eufrosina, Rogojinaru Viorel, se retrage pentru numararea buletinelor de vot §i intocmirea procesuluiverbal in care se va consemna numaral voturilor obtinute de fiecare candidat.
Doamna Bratoi Eufrosina inmaneaza procesul verbal de consemnare a rezultatului votului obtinut de
fiecare candidat, domnului presedinte de §edinta.
Domnul presedinte de sedinta Vatrai Ion prezinta procesul verbal de consemnare a rezultatului votului
pentru alegerea viceprimarilor municipiului Slatina, dupa cum urmeaza:
- Domnul Stancioiu Georgel - Claudiu 12 voturi;
- Domnul Vilceleanu Gigi-Ernes
11 voturi;
- Domnul Popistas Alexandru-Bogdan
6 voturi;
- Doamna Giura Laura
6 voturi.

Domnul pre§edinte de §edinta Vatrai Ion precizeaza faptul ca domnii Stancioiu Georgel-Claudiu §i
Vilceleanu Gigi-Eraes, in urma rezultatului voturilor exprimate, ace§tia au fost ale§i viceprimari ai
municipiului Slatina, cu majoritate absoluta astfel devenind Hotararea Consiliului Local al municipiului
Slatina nr.4/10.11.2020.
Domnul pre$edinte de §edinja Vatrai Ion - precizeaza faptul ca aceasta §edinta este extraordinara de
indata §i ca atare nu exista punctul de intrebari, interpelari, drept pentru care declare inchise lucrarile
ledin^ei din data de 10.11.2020.
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