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Nr. 304/12.08.2019

HOTARARE

Referitoare la: aprobarea Regulamentului de organizare al Programului „Primaria sustine
performanta in fotbal. Impreund pentru fotbalul sliitinean"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICWIULUI SLATINA, intrunit in sedinta extraordinarä din data de
12.08.2019.

anul 2019;

prevederile H.C.L. nr.103/08.04.2019 referitoare la aprobare Programe si Proiecte culturale,

educative si manifestari sportive pe anul 2019, modificata si completata prin H.C.L.

nr. 288/30.07.2019;

prevederile art 14 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare si prevederile art.9 lit. b) din anexa nr.2 la Legea nr. 273/2006 privind

finantele publice locale, cu modificarile i completarile ulterioare;

prevederile Legii 98/2016 - privind achizitiile publice;

avizul favorabil al Comisiei de buget finante;

avizul favorabil at Comisiei pentru activitali socio - culturale, culte si sport;

in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit e), f), art. 139 alin. (3) lit a) si art 196

alin.1 lit, a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Avand in vedere:
referatul de aprobare nr. 66968 / 06.08.2019;

raportul Serviciului Cultura Sport din cadrul aparatului de specialitate at primarului,

nr.67514/07.08.2019;

prevederile H.C.L. nr.88/08.04.2019 referitoare la aprobare Buget local venituri si cheltuieli pe

fr

HOTARASTE :

Art.! Se aproba organizarea programului „Primiiria sustine performanla in fotbal impreumi

pentru fotbalul slatinean".

Art.2 Se aproba regulamentul de organizare at programului „Primiiria susrine performanp in

fotbal. impreund pentru .fidbalul sliitinean", conform Anexei nr.1 care face parte integranta din

prezenta hotarare.



Art.3 Se aproba alocarea sumei de 84.000 lei necesard pentru organizarea programului, preN azuta

in bugetul local al anului 2019, capitolul 67.02. Tultura, Religie i actiuni privind activitatea

sportiva si de tineret".

Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primarul municipiului Slatina, prin Serviciul

Cultura, Sport si Clubul Sportiv Municipal Slatina.

Art.5 Prezenta hotdrare se comunica la:

- Institutia Prefectului - Judetul Olt;

Primarul municipiului Slatina;

- Viceprimarul municipiului Slatina;

- Directia Generala Economica;

- Clubul Sportiv Municipal Slatina;

Serviciul Cultura, Sport.

•
Presedinte
TANAS

ContrasemneazA,
Secretarul municipiului Slatina

Mihai - Ion IDITA

Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi „ PENTRU ".
14 - consilieri prezenti
7 - consilieri absenti
21 - consilieri in functie.

•



Anexa nr.1 la HCL nr.304/1 2.08.2019

REGULAMENT

Privind derularea programului „Prima- ria sustine performanta in fotbal impreund pentru
fotbalul skitinean"

Art. 1. Pro gramul „Prinuiria sustine performanta in fotbal impreunii pentru fotbalul

skitinean", se desraward in municipiul Slatina 5i Ii propune promovarea 5i sustinerea echipei de

fotbal C.S.M. Slatina in noul parcurs din liga a III-a.

Art. 2. Organizatorii programului „Prindiria sustine performanta in fotbat impreunii

pentru fotbalul slettinean" sunt Primaria municipiului Slatina 5i Consiliul Local al municipiului

Slatina. Acest program se va realiza in colaborare cu Clubul Sportiv Municipal Slatina.

Art. 3 Programul se adreseaza tuturor locuitorilor municipiului Slatina (Cu domiciliul in

municipiul Slatina), atat copii cat 5i adulti. Aceea5i persoand nu se poate inscrie de cloud sau mai

multe on.

Art. 4. in cadrul programului pentru promovarea i sustinerea echipei de fotbal locale

"PrimAria sustine performanta in fotbal. impreuna pentru fotbalul slAtinean", Primaria 5i

Consiliului Local al Municipiului Slatina vor oferi ate un tricou inscriptionat cu insemnele echipei

de fotbal 5i ale Primariei Slatina, primilor 2.000 de suporteri la meciul oficial din Liga a III-a ce va

avea loc in data de 23 august 2019;

Tricourile oferite sunt de dimensiuni diferite, culoare alb cu ro5u 5i sunt inscriptionate astfel:

PC fata textul "CSM SLATINA", pe spate textul "Primaria Slatina" 5i pe maneca dreapta. sterna

municipiului Slatina, sub sterna find imprimat textul "Primaria Slatina".

Art. 5. inscrierea celor care doresc sa intre in posesia tricoului este gratuita 5i se face prin

transmiterea unui mesaj privat ce va contine numele, prenumele, numar de telefon de contact, data

na5terii 5i marime tricou, pe adresa de email sustineinfotbalulslatinean(a)primariaslatina.ro, prin

intermediul paginii de facebook a PrimAriei municipiului Slatina

https://www.facebook.com/PrimariaMunicipiuluiSlatina incepand cu data de 12 august 2019 sau

personal la Clubul Sportiv Municipal din Slatina, Bid. Si:Constantin Brancoveanu nr.1 (Stadion 1

Mai), prin completarea unui formular de inscriere, in limita celor 2.000 de tricouri disponibile.

Art. 6. Tricourile vor fi acordate in baza unui act de identitate, incepand cu data de 19

august 2019, doar persoanelor inscrise conform prevederilor art.5 din prezentul regulament, de la

sediul Clubului Sportiv Municipal din Slatina, Bld. Sf Constantin Brancoveanu nr.1 (Stadion 1

Mai).



•

Art. 7. Pentru a intra in posesia tricoului, copiii (minori) trebuie sâ. vind obligatoriu insotiti

de tutorele legal ce va avea asupra lui actul de identitate.

Art. 8. La elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de achizitie publica se vor

avea in vedere si prevederile prezentului regulament Tricourile inscriptionate vor fi achizitionate in

conformitate cu prevederile legale in vigoare la data achizitiei.

Art. 9. Aparatul de specialitate al Primarului prin Serviciul Culturd-Sport si Clubul Sportiv

Municipal Slatina vor asigura cadrul necesar distribuirii tricourilor atre suporteri si vor coordona

implementarea programului astfel incat toti cei vizati sä beneficieze de rezultatul acestuia.

Art. 10. Prezentul Regulament se aplica cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
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