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Nr. 138/28.04.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Ştefan 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in şedinţa ordinară 
din data de 28.04.2022. 

Având in vedere: 
- solicitarea Parohiei Sfântul Ştefan din municipiul Slatina, judeţul Olt, reprezentată prin 

preot paroh Ducă Gheorghe Lucian, Inregistrată la Primăria municipiului Slatina cu nr. 
45617/18.04.2022, prin care solicită acordarea unui sprijin financiar 1n vederea achiziţionării şi 
montării unui sistem de panouri fotovoltaice - 8 kw putere; 

- iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.46569/19.04.2022; 
- raportul de specialitate al Serviciului Cultură - Sport nr.46581/19.04.2022; 
- raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr.46694/19.04.2022; 
- prevederile H.C.L. nr. 43/09.02.2022 referitoare la aprobare Buget local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2022; 
- prevederile H.C.L nr. 199/15.06.2021, referitoare la: aprobarea Regulamentului pentru 

acordare sprifin financiar de la bugetul local al municipiului Slatina unităţilor de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România; 

- prevederile art.3, alin. (3) din O.G. nr. 82/2001, republicată, privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România; 

- prevederile art.14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 
aprobate prin H.G nr. 1470/2002; 

- prevederile art. 10 alin.6 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul 
general al cultelor, cu modificările i completările ulterioare; 

- prevederile art.14 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
completările ulterioare; 

- avizul favorabil al Comisiei de buget - finanţe; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport; 

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (8) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) şi art.196 alin.1 lit. a) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 40.000 lei către Parohia Sfântul 
Ştefan din municipiul Slatina, judeţul Olt, reprezentată prin preot paroh Ducă Gheorghe Lucian, 
In vederea achiziţionării si montării unui sistem de panouri fotovoltaice - 8 kw putere ş va fi virată 
1n contul Parohiei Sfântul Ştefan cu nr. R073RNCB0200140537240001 deschis la Banca 
Comercială Română S.A. 



Art. 2 Suma prevăzută la art.1 va fi suportată din bugetul local aferent anului 2022, Capitolul 
67.02. „Cultură, recreere şi religie". 

Art. 3 (1) Termenul pentru depunerea documentelor justificative este de 30 de zile de la 
realizarea obiectivului pentru care s-a acordat sprijinul financiar. 

(2) in situaţia 1n care nu se vor justifica sumele acordate in termenul menţionat, 

Parohia Sfântul Ştefan va achita penalităţi conform legislaţiei fiscale 1n vigoare la data acordării 

sprijinului financiar. 
(3) Depăşirea termenului pentru depunerea documentelor justificative cu o perioadă 

mai mare de 30 zile atrage după sine restituirea sumei acordate i a penalităţilor calculate până la 
data restituirii integrale a sumei. 

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire de Primarul municipiului Slatina prin 
Serviciul Cultură — Sport, Direcţia Generală Economică. - Serviciul Cheltuieli — Financiar — 
Contabilitate i reprezentantul legal al Parohiei Sfântul Şrtefan din Slatina. 

Art. 5 Prezenta hotărâre se va publica pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina 
şi se comunică la: 

Instituţia Prefectului — Judeţul Olt; 
Primarul municipiului Slatina; 
Direcţia Generală Economică; 
Direcţia Generală Economică - Serviciul Cheltuieli — Financiar - Contabilitate; 
Serv,iciul Cultură, Sport; 
pafohia Spintul Ştefan din Slatina, str. Plevnei, nr. 6, Slatina, jud. Olt. 

Preşednt 

VA 
Contrasemnează, 

Secretar general al muncipiuIui Slatina 
Mihai - Ion IDITA 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU". 
19 - consilieri prezenţi 

2 - consilieri absenţi 
21 - consilieri în funcţie. 


