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Nr.429/31.10.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobarea cheltuire sume şi aprobarea regulamentului privind derularea 
programului „Povestea lui Moş Nicolae" din cadrul Sărbătorilor de iarnă la Slatina 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 
31.10.2022. 

Avănd 1n vedere: 
Iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.117993/31.10.2022; 
Raportul de specialitate al Serviciului Cultură — Sport nr.118011/31.10.2022; 
Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr.118267/31.10. 2022; 
prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 69/28.02.2022, referitoare la aprobare buget local 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, cu modificările ulterioare; 
prevederile art. 14 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare şi prevederile art.9 lit b) din anexa nr.2 la Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
prevederile Legii 98/2016- privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
Avizul favorabil al Comisiei de buget finanţe; 
Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit. a), e), alin. 14, art. 139 alin. (3) lit. a) şi art.196 
alin.1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă desfăşurarea programului „Povestea lui Moş Nicolae", 1n data de 6 decembrie 
2022, ce are ca scop oferirea de cadouri preşcolarilor din creşele şi grădiniţele de stat de pe raza 
municipiului Slatina. 

Art.2 Se aprobă regulamentul şi cheltuirea sumei privind derularea programului „Povestea lui Moş 
Nicolae" din cadrul Sărbătorilor de iarnă la Slatina, ce se adresează preşcolarilor Inscrişi 1n anul şcolar 
2022 - 2023, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Implementarea programului „Povestea lui Moş Nicolae" se va face In limita sumei de 75.000 
lei, fonduri alocate din bugetul local, Capitolul 67.02. „Cultură, recreere şi religie". 

Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la Indeplinire de Viceprimarul municipiului Slatina prin Serviciul 
Cultură - Sport şi Direcţia Generală Economică - Serviciul Cheltuieli, Financiar, Contabilitate 
Art.5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului 
Slatina şi se comunică la: 

Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
Primarul municipiului Slatina; 
Viceprimarul municipiului Slatina; 
Direcţia Generală Economică - Serviciul Financiar Contabilitate; 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt; 
Unităţile de Invăţământ preşcolar de stat din municipiul Slatina. 
Serviciul Cultură, Sport. ' 

Preşedinte de e i Contrasemnează, 

POPA Emil Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai - Ion ID TA 

Hotărărea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU". 
18 - consilieri prezenţi 
3 - consilieri absenţi 

21 - consilieri în funcţie. 



Anexa nr.1 la H.C.L. nr.429/31.10.2022 

REGULAMENT 

Privind derularea programului „Povestea lui Moş Nicolae" 

Art.l. Programul "Povestea lui Moş Nicolae" se desfăşoară In cadrul sărbătorilor de iarnă, 
de Sfântul Nicolae, 1n data de 6 decembrie 2022 i are ca scop oferirea de cadouri copiilor 
preşcolari din creşele şi grădiniţele de stat de pe raza municipiul Slatina. 

Art.2. Organizatorul programului „Povestea lui Moş Nicolae" este Primăria municipiului 
Slatina şi implementarea acestuia se va realiza 1n colaborare cu unităţile de 1nvăţământ preşcolar 
din municipiul Slatina. 

Art.3. La programul „Povestea lui Moş Nicolae" pot participa doar copii preşcolari din 
toate creşele şi grădiniţele de stat din municipiul Slatina înscrişi 1n anul şcolar 2022 - 2023. 

Niciun copil nu poate fi discriminat şi nici avantajat pe criterii de rasă, religie sau 
apartenenţă la organizaţii legal constituite a familiei. 

Art.4. Se vor achiziţiona cadouri care vor conţine diverse sortimente de dulciuri, In limita 
sumei de 75.000 lei. 

Art.5. Fondurile necesare organizării programului „Povestea lui Moş Nicolae" au fost 
aprobate prin H.C.L. nr. 69/28.02.2022, referitoare la aprobare buget local de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2022, cu modificările ulterioare. 

Art.6. Cadourile vor fi achiziţionate 1n limita bugetului aprobat şi In conformitate cu 
prevederile legalein vigoare la data achiziţiei. 

Art.7. La elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică se vor 
aveaîn vedere şi prevederile prezentului regulament. 

Art.8. Unităţile de invăţământ preşcolar şi aparatul de specialitate al Primarului vor asigura 
cadrul necesar distribuirii produselor şi vor coordona evenimentul conform regulamentului astfel 
Incât toţi copii preşcolari să beneficieze de acest program. 

Art.9. (1) Fiecare unitate de invăţământ preşcolar care doreşte să participe la acest program 
va transmite Primăriei municipiului Slatina solicitare privind Inscrierea 1n cadrul programului şi 

va comunica numărul de copii cu care doreşte să participe. 
(2) Perioada de inscriere pentru participarea la programul „Povestea lui Moş 

Nicolae" esteln intervalul 02 - 18 noiembrie 2022. 
Art.10. Fiecare unitate de Invăţământ preşcolar va primi 1n data de 05.12.2022 de la 

Primăria municipiului Slatina la sediul acesteia din str. Mihail Kogălniceanu nr.1, un număr de 
cadouri egal cu numărul de preşcolari comunicaţi către primărie, pe baza unui proces verbal de 
predare-primireincheiat 1n două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Art.11. Fiecare unitate de Invăţământ preşcolar va asigura distribuirea pachetelor in data de 
6 decembrie 2022 către copiii Inscrişi. 

Art.12. Unităţile de Invăţământ preşcolar care nu respecta prevederile regulamentului, pot fi 
excluse din cadrul acestui program. Orice neconcordanţă rezultată după expirarea termenului de 
1nscriere al unităţilor de Invăţământ preşcolar nu intră In sarcina organizatorului. 

Art.13. Prezentul Regulament se aplică cu respectarea prevederilor legale 1n vigoare. 

eşedinte de şedinţă 
OR Emil Costin 


