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Nr.475/29.11.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: "Aprobarea de indicatori de performanţă pentru contractele de 
concesiune şi inchiriere" 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit in şedinţa ordinară din data 
de 29.11.2022. 

Avănd în vedere: 
- iniţiaţiva Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.127378/28.11.2022; 
- nota de fundamentare a Direcţiei Administrare Patrimoniu nr.12579/28.11.2022; 
- raportul de specialitate nr.127386/28.11.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- Recomandările formulate de către Camera de Conturi Olt prin Scrisoarea nr. 76/23.08.2021, la pct.1 

"Stabilirea de indicatori de performanţă, care să permită ulterior Incheierii contractelor de asociere In 
participaţiune, concesiune, Inchiriere sau utilizare temporară, evaluarea promptă a eficacităţii acestora"; 
-Decizia nr. 162/26.11.2021 referitoare la desemnarea salariaţilor din cadrul Direcţiei Administrare 

Patrimoniu care să implementeze măsurile de la punctul 1 şi 2, din scrisoarea Camerei de Conturi Olt; 
-Adresa cu nr. 12989/10.12.2021, prin care se formulează propunerile pentru recomandarea formulată 

de către Camera de Conturi Olt; 
- Raportul nr.13058/13.12.2021 Intoemit de Direcţia Administrare Patrimoniu privind stabilirea de 

indicatori de performanţă, care să permită ulterior incheierii contractelor de concesiune şi Inchiriere, 
evaluarea promptă a eficacităţii contractelor; 
- Nota internă emisă de către Ordonatorul principal de credite al Primăriei municipiului Slatina, 

Inregistrată la Direcţia Administrare Patrimoniu cu nr. 10548/04.10.2022; 
- avizul favorabil al comisiei de buget -finanţe din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 

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

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă indicatorii de performanţă pentru contractele de concesiune şi Inchiriere, conform 
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 cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

municipiului Slatina şi se comunică. la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Administratorul Public; 

inistrare Patrimoniu. 
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Hotărăre 15 voturi „PENTRU". 
'ţ -1Y5 - consilieri prezenţi 

6 - consilieri absenţi 
21 - consilieri în funcţie. 



Anexa nr.1 la HCL nr. 475(29.11.2022 

Indicatori de performanţă 

pentru contractele de concesiune şi Inchiriere 

Pentru evaluarea promptă a eficacităţii contractelor de concesiune şi Inchiriere ulterior 
'incheierii contractelor, s-au identificat următorii indicatori de performanţă: 

I. Indicatorii de performanţă stabiliti pentru contractele de concesiune si inchiriere: 

1.Gradul de colectare a veniturilor la bugetul local, calculat astfel: 
1.a) Gradul de colectare faţă de prevederile definitive, calculat 1n procente astfel: 

I ncasari realizate 
Prevederi definitive X 100

1.b) Gradul de colectare fata de drepturile constatate, calculat in procente astfel: 

I ncasari realizate 
Drepturileconstatate X 100 

2.Gradul de realizare a programului de investiţii, calculat ca raport astfel: 

I nvestiţiilede realizat conformcontractului sauconform planului deinvestiţil aprobat 
I nvestiţiile realizate X 100

3.Gradul de menţinere în condiţii optime a bunului Inchiriat/concesionat - în cazul imobilelor se 
va evalua prin completarea unui chestionar care să cuprindă minim următoarele elemente: 

Nr. 
crt. 

Denumire elemente Stare bună 

(DA/ NU) 
Observaţii 

1. Instalaţfile electrice 
2. Instalaţiile termice 
3. Instalaţiile sanitare 
4. Pereţi, duşumele, tavane 
5. Tâmplărie : uşi, ferestre 


