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Nr. 401 / 25.112021

HOTARARE

Referitoare la: aprobarea suportSrii din buget local, trecerea pe cheltuieli si achitarea 
sumci de 10.000 lei reprezentand amends contravenfionala ISU

Consiliul Local al Municipiului Slatina Intrunit m §edinta ordinarS din data de 25.11.2021.

Avand in vedere:
- referatul de aprobare al PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA tnregistrat sub 

nr.99644/25.11.2021;
- raportul de specialitate nr.99656/25.11.2021 al Compartimentului SSM - Situatii de Urgent;
- art.622, alin. 2,3 din Noul Cod de Procedura civila, care prevede ca in cazul in care debitorul nu 
execute de bunSvoie obligafia sa, aceasta se aduce la tndeplinire prin executare silita, care tncepe 
odatS cu sesizarea organului de executare, dacS prin lege specials nu se prevede altfel. Executarea 
silita are loc in oricare dintre formele prevSzute de lege, simultan sau succesiv, panS la realizarea 
dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobanzilor, penalitajilor sau a altor sume 
acordate potrivit legii prin titlu, precum §i a cheltuielilor de executare;
- HCL nr.80/20.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al 
municipiului Slatina;
- faptul ca prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria I 
nr.0042548/25.11.2021 al ISUJ OLT, UAT Municipiul Slatina a fost sanctionata cu amenda 
contraventionala pentru neobtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru constructia cu 
destinatie de invatamant prescolar G.P.P nr.7, corp B, amplasata in Slatina, str.Aleea Lalelelor, 
nr. 1C;
- Art.28, alin.l din OG nr.2/2001 „Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 15 zile de la 
data inmanarii sau comunicarii procesului verbal, jumatate din minimul amenzii prevazute de actul 
normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal”;
- Art.129 alin.(4), lit.a) din OUG.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- prevederile art.2, pct.3 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, ce defineste 
angajamentul legal ca fiind faza din procesul executiei bugetare reprezentand actul juridic din care 
rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice;

prevederile art.2 pct.(9) privind cheltuielile bugetare din Legea finantelor publice locale 
nr.273/2006 din 29.06.2006;
- avizul comisiei buget-fmante, comisiei juridicS 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.(l) lit.a) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTArASTE:

Art.l Se aproba suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli si achitarea sumei de 10.000 lei 
reprezentand amends contraventionala ISU, aplicata conform proces verbal de contraventie seria I 
nr.0042548.



Art.2 Plata sumei prevazutS la art.l se va face din bugetul local al municipiului Slatina de la
capitolul 51.02 „Autoritati publice si actiuni exteme”, subcapitolul 51.02.01.03 „Autoritati 
executive”, titlul II „Bunuri si servicii”.

Art3 Direc^ia Generala Economica va duce la Indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4 Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica pe pagina de internet a Primariei 

municipiului Slatina si se va comunica la:
- Institujia Prefectului - Judepjl Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Compartimentul SSM - Situatii de Urgenta;
- DirecfiaGeneraia Economica;

Serviciul.-Cheltuieli, Financiar-Contabilitate.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi „PENTRU”.

Secretar get latina

18 - consilieri prezenfi 
3 - consilieri absenfi 

21 - consilieri in funcfie.


