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Nr.430/31.10.2022 
HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobarea Regulamentului privind derularea programului 
„Desaga lu Moş Crăciun" din cadrul Sărbătorilor de iarnă la Slatina 

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

de 31.10.2022. 

Având 1n vedere: 

prevederile H.C.L. nr. 69/28.02.2022, referitoare la aprobare „ Programe şi proiecte 

culturale, educative i manifestări sportive pe anul 2022, cu modificările ulterioare; 

iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.117997/31.10.2022; 

raportul de specialitate al Serviciului Cultură - Sport nr.118012/31.10.2022; 

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr. 118274/31.10.2022; 

prevederile art.14 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare i prevederile art.9 lit. a) 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; 

in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) i art.196 alin.1 

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

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1 Se aprobă desfăşurarea programului „Desaga lu' Moş Crăciun" din cadrul 

Sărbătorilor de iarnă la Slatina, ce se adresează preşcolarilor şi elevilor de şcoală primară inscrişi 

1n anul şcolar 2022-2023. 

Art.2 Se aprobă Regulamentul privind derularea programului „Desaga lu' Moş 

Crăciun" din cadrul Sărbătorilor de iarnă la Slatina ce se adresează preşcolarilor şi elevilor de 

şcoală primară Inscrişi 1n anul şcolar 2022-2023, conform anexei nr.1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 



Art.3 Implementarea programului „Desaga lu Moş Crăciun" se va face în limita sumei 

de 100.000 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 şi primar de stat din municipiul Slatina; 

- Serviciul Cultură, Sport. 

Preşedinte de şedinţă, 

POPA Emil C 
Contrasemnează, 

Secretar general al municipiiiiui Slatina 
Mihai - Ion IITA 

Hotărărea a fost adoptată cu 18 votiin PENTRU". 
18 - consi1ieri prezenţk 

3 - consilieri absenţi»7 

21 - consilieri In funcţie. 



Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 430/31.10.2022 

REGULANIENT 

Privind derularea programului „Desaga lu Moş Crăciun" 

Art.l. Programul "Desaga lu' Moş Crăciun" se desfăşoarăin perioada 12-22 decembrie 

2022 şi are ca scop oferirea de cadouri preşcolarilor şi şcolarilor din grădiniţele şi şcolile primare 

de stat de pe raza municipiul Slatina, care vor colinda In perioada mai sus menţionată la sediul 

Primăriei municipiului Slatina. 

Art.2. Organizatorul programului "Desaga lu' Moş Crăciun" este Primăria municipiului 

Slatina şi implementarea acestuia se va realizain colaborare cu unităţile de Invăţământ preşcolar 

şi primar de stat din municipiul Slatina. 

Art.3. La programul "Desaga lu' Moş Cr ăciun" pot participa un număr maxim de 2300 

copii preşcolari şi şcolari până in clasa a III-a inclusiv, din toate grădiniţele şi şcolile primare 

de stat de pe raza municipiul Slatina. 

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 oferi cadouri copiilor colindători, ce conţin diverse sortimente de dulciuri . 

Art.5. Fondurile necesare organizării programului "Desaga lu' Moş Crăciun" au fost 

aprobate prin prevederile H.C.L. nr. 69/28.02.2022, referitoare la aprobare „ Programe şi 

proiecte culturale, educative şi manifestări sportive pe anul 2022, cu modificările ulterioare. 

Art.6. Cadourile vor fi achiziţionate In limita bugetului aprobat şi 1n conformitate cu 

prevederile legale 1n vigoare la data achiziţiei. 

Art.7. La elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică se vor 

avea In vedere şi prevederile prezentului regulament. 

Art.8. Unităţile de Invăţământ preşcolar şi primar Impreună cu aparatul de specialitate al 

Primarului vor coordona acţiunea astfel Incât toţi preşcolarii şi şcolarii Inscrişi să beneficieze 

de acest program. 

Art.9. (1) Perioada de Inscriere pentru participarea la programul "Desaga lu' Moş 

Crăciun" esteln intervalul 14 - 25 noiembrie 2022. 

(2) Fiecare unitate de Invăţământ preşcolar şi primar va transmite Primăriei municipiului 

Slatina o solicitare privind 'inscrierea 1n cadrul programului şi va comunica numărul de copii cu 

care doreşte să participe. 

(3) Solicitarea va fi intocmită de profesorul coordonator al clasei care doreşte Inscrierea 

1n program şi va fi semnată şi stampilată de directorul unităţii. 

(4) Numărul maxim de copii acceptaţi din partea fiecărei unităţi de invăţământ este de 

120. 



(5) in situaţia in care de la o unitate de învăţământ nu se vor Inscrie numărul maxim de 

120 copii, se vor accepta de la o altă unitate de invăţământ care a depus solicitarea de participare 

1n intervalul 14-25 noiembrie pentru un număr mai mare de 120 elevi. 

(6) După Incheierea perioadei de hiscriere organizatorul va proceda la programarea 

grupelor de copii Inscrise. in situaţia 1n care de la o unitate de invăţământ numărul maxim de 

copii Inscrişi este depăşit vor fi selectate solicitările In ordinea depunerii acestora (numărul de 

1nregistrare), prioritate având copii cu vârsta cea mai mică. 

(7) Fiecare unitate de invăţământ se va prezenta cu grupa de copii la sediul Primăriei 

municipiului Slatina unde vor susţine un program artistic de maxim 15 minute, pe baza 

programării efectuate de către organizatori. 

(8) Pentru a se evita aglomerarea şi suprapunerea grupurilor de colindători obligatoriu vor 

respecta programarea ce le-a fost comunicată. Se vor prezenta la sediul Primăriei municipiului 

Slatina cu maxim 10 minute Inainte de ora la care au fost programaţi. 

Art.10. Cererile de participare depuse după terminarea perioadei de Inscriere nu vor fi 

luate in considerare. 

Art.11. in cadrul programului "Desaga lu Moş Crăciun" ce se va desfăşura la sediul 

Primăriei municipiului Slatina, Moş Crăciun va Inmâna cadoul fiecărui colindător după 

susţinerea programului artistic. 

Art.12.. Fiecare unitate de invăţământ preşcolar şi gimnazial se va prezenta la sediul 

Primăriei municipiului Slatina din Str. Mihail Kogălniceanu nr.1, 1n vederea susţinerii 

programului artistic numai cu numărul de copii cu care s-a Inscris 1n acest program. 

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

Preşedinte de şedinţă, 

POPA Costin 
/ 


