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Nr. 434/15.11.2022 
HOTĂRÂRE 

Referitoare la: „aprobarea suplimentării creditelor bugetare pe anul 2022, pentru Direcţia 
Administrare Patrimoniu" 

CONS1LIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLAT1NA, Intrunit 1n şedinţa extraordinară de Inciată din data de 
15.11.2022. 

Având 1n vedere: 
- iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 122311/10.11.2022; 
- nota de fimdamentare nr.12074/10.11.2022; 
- raportul de specialitate nr.122335/10.11.2022; 
- avizul favorabil al comisiei de buget - finanţe din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 
- prevederile HCL nr. 205/22.12.2016 referitoare la Infiinţarea Serviciul Public Direcţia Administrare 
Patrimoniu, modificata şi completata prin HCL nr.7/12.01.2017; 
- HCL nr.425/31.10.2022„aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2022, pentru aprobarea rectificarii 
programului obiectivelor de investitii pe anul 2022 si aprobarea fiselor obiectivelor de investitii pentru 
Directia Administrare Patrimoniu"; 
- HCL nr.286/30.08.2022„aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2022, pentru aprobarea rectificarii 
programului obiectivelor de investitii pe anul 2022 si aprobarea fiselor obiectivelor de investitii pentru 
Directia Administrare Patrimoniu"; 
- HCL nr.217/05.07.2022„aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2022, pentru aprobarea rectificarii 
programului obiectivelor de investitii pe anul 2022 si aprobarea fişelor obiectivelor de investitii pentru 
Directia Administrare Patrimoniu"; 
- HCL nr.46/09.02.2022 „aprobare credite bugetare repartizate pe articole si alineate pe anul 2022 pentru 
Directia Administrare Patrimoniu; aprobare program obiective de investiţii pe anul 2022; aprobare 
program de dotări pe anul 2022, aprobare număr de personal pe anul 2022, fond salarii de ba7a pe anul 
2022 si aprobare fişe obiective de investiţii pe anul 2022; 
- prevederile art.19, alin.(1) lit. a) şi art. 20 alin.(1) lit. a), h) şi i) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

in temeiul art.129 alin. (2) lit.(a) si alin.(4) lit. a), art.139 alin.(3) lit. a), coroborat cu art.196 alin. 
(1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂSTE: 

Art.l. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare ale Direcţiei Administrare Patrimoniu pe anul 2022, 
confortn anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Art.2. Direcţia Administrare Patrimoniu va duce la Indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publica pe pagina de internet a Primăriei municipiului 
Slatina şi se comunică la: 

- InstitţiaPrefectu1ui - Judeţul Olt; 
P xnp,tpiptului Slatina; 

atorti blic; 
flsne , onomică; 

ak'g Patrimoniu. 

Pre (111! Contrasemnează, 
POP 4Ciksţin Secretar general al municipi i Slatina 

Mihai - Ion 
Hotărărea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU". 

19 - consilieri prezenţi 
2 - consilieri absenţi 

21 - consilieri 1n funcţie. 



Anexa nr. 1 la HCLnr. 434/15.11.2022 

Direcţia Administrare Patrimoniu 

Buget pe tiUun de cheltuidi, aiiicole şi alineate pe anul 2022 
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TOTAL CHELTUIELI: 
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10+20+59+70) 
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2 
CHELTUIELI CURENTE (cod 
10+20+ 59) 1 18.898 +1.400 20.298 

3 
TITLUL II BUNURI SI 
SERVICII 20 

18.898 
+1.400 20.298 

4 Bunuri si servicii 20.01 18.898 +1.400 20.298 
5 Apa, canal si salubritate 20.01.04 18.898 +1.400 20.298 


