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Nr.377/14.10.2019

HOTARARE

Referitoare la: acordarea premiului aniversar pentru implinirea varstei de 100 de ani
domnului Albota Mircea, veteran de razboi.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in edinta- extraordinafa din data de
14.10.2019.

Avand in vedere:
- adresa nr. 85505/03.10.2019, emisa de Directia Calitatii Vieth Personalului din cadrul

Ministerului Apararii Nationale, prin care ne aduc la cuno§tinta faptul cã domnul Albota Mircea,
veteran de razboi cu domiciliul in municipiul Slatina, impline§te varsta de 100 de ani;

- initiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 87905/ 10.10.2019;
- raportul de specialitate al Serviciului Culturk Sport cu nr. 87909/10.10.2019;
- raportul de specialitate nr. 88068/10.10.2019 al Directiei Generale Economice;
- prevederile H.C.L. nr.88/08.04.2019 referitoare la aprobare buget local de venituri
cheltuieli pe anul 2019;
- prevederile art.14 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i
completarile ulterioare;
- avizul favorabil al Comisiei de buget - finante;
- avizul favorabil al Comisiei pentru activitati socio - culturale, culte i sport;

In temeiul prevederilor art. 139, alin.(3), lit. „a", art.155, alma (1), lit. „c", art. 196, aim.
(1), lit. „a" §i art. 199, alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARA ST E:

Art.l. Se aproba." acordarea premiului aniversar in suma de 1.045 lei care domnul Alba?"
Mircea, veteran de ra.zboi cu domiciliul in municipiul Slatina, pentru implinirea varstei de 100 de
ani.

Art.2. Suma necesard acordarii premiului aniversar prevazuta. la art. 1 se aloca din bugetul
local, Capitolul 67.02. "Cultura, Religie i actiuni privind activitatea sportiva §i de tineret".

Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primarul municipiului Slatina prin
Serviciul Cultura, Sport §i Directia Generala Economic-a

Art.4. Prezenta hotarfire se comunica. la:
- Institutia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Viceprimarul municipiului Slatina;
- Directia Generala Economica.";
- Serviciul Cultura.", Sport;
- Pers nalizate la art. 1.

ContrasemneazA,
Secretar general al municipiului Slatina

Mihai - Ion IDITA

7 voturi „ PENTRU ".
zenti

3 - absenti
20- consilieri in functie.


