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Nr.255/09.08.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: modificare pct. 5 şi pct.6 ale art.15 din Anexa nr.3 la HCL nr.66 /27.03.2018, 
cu modificările şi completările ulterioare 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 'in şedinţa 
extraordinară din data de 09.08.2022. 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr. 90017/05.08.2022; 
- Nota de fundamentare a Clubului Sportiv Municipal Slatina nr. 4317/05.08.2022; 
- Raportul de specialitate nr.90020/06.08.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- H.C.L. nr. 66/27.03.2018 referitoare la: „aprobare modificare organigrama, stat de funcţii, 

Regulament de Organizare şi Funcţionare şi numărul de personal al Clubului Sportiv Municipal 
Slatina; 

- prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative; 

- avizul favorabil al comisiei buget-finante şi al comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 
Consiliului Local al municipiului Slatina; 

- prevederile art. 129, alin.2 lit. „a", alin.14; art.139, alin.1; art.196, alin.1, lit. a din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂSTE: 

Art.I. - Se modifică pct. 5 şi pct.6 ale art.15 din Anexa nr.3 la HCL nr.66 /27.03.2018 - 
Regulament de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Slatina, cu modificările şi 
completările ulterioare şi vor avea următorul cuprins: 

„ (5) Contravaloarea unui bilet de intrare este de 10 leiJpersoana/meci. 
(6) Abonamentul va fl eliberat pe ediţie campionat şi va fi de 200 lei." 

Art.H. Celelalte prevederi ale H.C.L nr.66/27.03.2018 referitoare la „ aprobare modificare 
organigrama, stat de funcţii, Regulament de Organizare şi Funcţionare şi numărul de personal al 
Clubului Sportiv Municipal Slatina pentru anul 2018,  cu modificările şi completările ulterioare ; 

Art. III. Prezenta hotărâ're se aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 
municipiului Slatina şi se comunică la: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
imarul municipiului Slatina; 

tarul general al municipiului Slatina; 
Generală Management; 

ul portiv Municipal Slatina. 
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Contrasemnează, 
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai - Ion IDITA 
tA ''' 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „PENTRU". 
15 - consilieri prezenţi 

6 - consilieri absenţi 
21 - consilieri in funcţie. 


