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Nr. 122/31.03.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: acordare sprijin financiar Colegiului Naţional „Radu Greceanu" pentru organizarea 
Concursului Regional „Medicii de mâine", ediţia a IX — a. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 'in şedinţa ordinară din data de 
31.03.2022. 

Având în vedere: 
prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 43/09.02.2022, referitoare la aprobare buget local de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2022; 

prevederile Hotărkii Consiliului Local nr. 69/28.02.2022 — „Programe şi proiecte culturale, educative 
şi manifestări sportive pe anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare; 
iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.30766/29.03.2022; 
raportul de specialitate al Serviciului Cultură — Sport nr.30780/29.03.2022; 
cererea de finanţare a Colegiului Naţional "Radu Greceanu", inregistrată la Primăria municipiului 
Slatina cu nr. 26422/23.03.2022, respectiv adresa nr. 29408/28.03.2022, prin care solicită sprijin 
financiar 1n valoare de 4.000 lei pentru organizarea Concursului Regional „Medicii de mâine" ediţia 
a IX-a, in data de 7 mai 2022; 
prevederile art. 14 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină; 
avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport; 
avizul favorabil al Comisiei de buget finanţe; 
In temeiul prevederilor art. 129, alin. (7) lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a) şi art. 196, alin. (1) lit. a) din 
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 — Se aprobă acordarea unui sprijin financiar 1n valoare de 4.000 lei Colegiului Naţional 

„Radu Greceanu", pentru organizarea Concursului Regional „Medicii de mâine", 1n data de 7 mai 
2022. 

Art.2 — Se aprobă alocarea din bugetul local al anului 2022, Capitolul 67.02 „Cultură, recreere si 

religie" a sumei de 4.000 lei, pentru achiziţionarea materialelor consumabile, materialelor promoţionale 

şi acordarea premiilor în cadrul Concursului Regional „Medicii de mâine", ediţia a IX-a, ce va avea 

loc 1n data 07.05.2022. 

Art.3 — Suma menţionată la art. 1 va fi virată 1n contul ce apartine Asociaţiei „Radu Greceanu" 

din cadrul Colegiului Naţional „Radu Greceanu": R084 RZBR 0000 0600 1444 6837, deschis la 

Raiffeisen Bank, Sucursala Slatina. 

Art.4 — Asociaţia „Radu Greceanu" din cadrul Colegiului Naţional „Radu Greceanu", 

reprezentată legal prin doamna Pirvu Gianina Isabela, are obligaţia de a depune la Primăria 



municipiului Slatina documentele justificative privind cheltuirea sumei conform destinaţiei pentru care a 
fost acordată, în termen de 30 zile de la fmalizarea Concursului Regional „Medicii de mâine", ed. a 
IX-a. 

Art.5 — Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire de Primarul municipiului Slatina, prin 
Directia Generală Economică — Serviciul Cheltuieli, Financiar, Contabilitate, Serviciul Cultură — Sport 
şi coordonatorii proiectului, respectiv doamnele Mihai Mariana şi Pirvu Gianina Isabela . 

Art.6 — Prezenta hotărke se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

municipiului Slatina şi se comunică la: 

Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 

Primarul municipiului Slatina; 

Viceprimarul municipiului Slatina; 

Colegiul Naţional „Radu Greceanu" — Asociaţia „Radu Greceanu"; 

Directia Generală Economică; 

Directia Generală Economică — Serviciul Cheltuieli, Financiar, Contabilitate; 

Serviciul Cultură, Sport; 

Coorclonătorii proiectului, persoane nominalizate la art. 4. , 

Preşedinte de 
ILIE Violeţa Cristina 

Contrasemnează, 
Secretar general al mupiipiu1ui Slatina 

Mihai - Vof IDITA 
Hotărârea a fost adoptata cu 21 voturi „PENTRU". 

1 ,-)c'4nsilieri prezenţi _ 
consilieri absenţi 

21 - consilieri în funcţie. 


