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Nr379/29.09.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: trecerea pe cheltuieli a sumei de 96.794,08 lei si accesoriile aferente in suma de 33.790,70 lei, 
reprezentand sprijin financiar nerambursabil in baza contractului de finantare nr.6020/29.05.2012 

Consiliul Local al Municipiului Slatina Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 29.09.2022. 

Avand In vedere: 
- referatul de aprobare al PRIMARULUI MUNIC1PIULUI SLATINA inregistrat sub nr. 107458 /29.09.2022 ; 
- raportul de specialitate nr.107460/29.09.2022 al Directiei Generale Economice; 
- instiintarea nr.2522/20.06.2017, a lichidatorului judiciar desemnat in cauza, Casa de Insolventa GMC SPRL 
Craiova prin care s-a comunicat faptul ca prin sentinta nr.562/12.06.2017, Tribunalul Olt a dispus inchiderea 
procedurii falimentului debitoarei Asociatia Clubul Sportiv FC Olt Slatina, dispunand radierea acesteia din 
Registrul Comertului ; 
- infonnatiile din bazele de date ale ANAF privind inregistrarea contribuabililor persoane juridice ; 
- Legea nr.273/2006, art.2 pct.3, art.14 al.3 si Legea nr. 500/2002 art.2 al.3+
- avizul comisiei buget-finante, comisiei juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local al municipiului 
Slatina; 

In temeiul art.129 alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) , coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂSTE: 

Art.1 Se aproba trecerea pe cheltuieli a sumei de 96.794,08 lei si accesoriile aferente in suma de 
33.790,70 lei, reprezentand sprijin financiar nerambursabil in baza contractului de finantare 
nr.6020/29.05 .2012 . 

Art.2 Direcţia Generala Economică va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarăr' 
Art.3 Prezenta hatărărs e se va aduce la cunostiinta publica pe pagina de intemet a Primariei municipiului 

Slatina si se va comunica la : 
- Instituţia Prefectului Judeţul Olt ; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Administratorul public; 
- Serviciul Cheltuieli,Financiar-Contabilitate 

.7D1) `ţşdiuge "‘,Şedintă, Contrasemnează, 
Secretar general al municipiului S1 tina 

Mihai - Ion 

Hotărărea a fost adoptată cu 12 voturi „PENTRU"si 6 abtineri. 
18 - consilieri prezenti 
3 - consilieri absenti 

21 - consilieri in functie. 


