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Nr.484/20.12.2019

110TARARE
Referitoare la: „aprobarea suportArii din bugetul de venituri si cheltuieli finantat integral sau
partial din venituri proprii pe anul 2019, trecetii pe cheltuieli si achitArii sumei de 2500,50 lei
reprezentand amenda contraventionafr
Consiliul Local al Municipiului Slatina intrunit in sedinta ordinara." din data de 20.12.2019.
Avand in vedere:
- initiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.113819/18.12.2019 ;
- raportul de specialitate nr.113996/19.12.2019;
- nota de fundamentare nr. 7832/18.12.2019;
- avizul cotnisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina;
- art.622, alin.1 din Noul Cod de Procedura civila, care prevede ca "obligatia stabilita prin hotararea
unei instante sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la indeplinire de bunavoie"';
- art.622, aim. 2,3 din Noul Cod de Procedura civila, care prevede ca "in cazul in care debitorul nu
executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita, care incepe °data' cu
sesizarea Organului de executare, daca pin lege special. nu se prevede altfel. Executarea silita are loc in
oricare dintre forrnele prevaz-ute de lege, simultan sau succesiv, pand la realizarea dreptului recunoscut prin
titlul executoriu, achitarea dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum
si a cheltuielilor de executare";
- H.C.L. nr. 96/08.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli finantat integral sau
partial din -venituri proprii pe anul 2019 pentru Directia Administrarea Strazilor iI1uminatu1ui Public;
- Procesul — Verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria I nr. 0063639 din 12.12.2019
avand ca object sanctionarea cu amencla in cuantum de 2500,50 lei, emis de Inspectoratul pentru Situatii de
Urgent-a "Matei Basarab" al judetului Olt.
- achitarea contraventiei reprezentand V2 din minimul amenzii, se poate face in termen de 15 zile de la
aplicarea sanctiunii;
- art.109, alin.4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ referitor la cheltuielile de judecata
sau, dupa. caz, despagubirile stabilite pe baza hotararilor judecatoresti definitive se suporta/se fac venit de
la/la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale. Cheltuielile dejudecata cuprind toate sumele cheltuite
din bugetul local;
- prevederile art.2, pct.3 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, ce defineste
angajamentul legal ca find faza'din procesul executiei bugetare reprezentand actul juridic din care rezulta
o obligatie pe seama fondurilor publice coroborate cu cele ale art.2, pct.3 din Legea nr.500/2002, privind
finantele publice care, de asemenea, defineste angajamentul legal ca find actul juridic win care se
constata, in speta, obligatia de plata consacrata de hotararea judecatoreasca;
- prevederile art.2 pct.(9) privind cheltuielile bugetare din Legea finantelor publice locale nr.273/2006
din 29.06.2006.
In temeiul art. 129 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,
HOTARASTE:
Art.! Se aproba suportarea din bugetul de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din
venituri praprii pe anul 2019,trecerea pe cheltuieli i achitarea sumei de 2500,50 lei reprezentand amenda
contraventionala.
Art 2 Plata sumei prevazuta la art.1 se va face din bugetul de venituri si cheltuieli finantat integral
sau partial din venituri proprii pe anul 2019,capitolul 70.10 „Locuinte, servicii i dezvoltare publica", sursa

E, titlul II Bunuri si servicii, subcapitol 70.10.50 „Alte servicii In domeniul locuintelor, serviciilor Si
dezvoltarii comtmale",
Art.3 Directia Administrarea Strazilor i Iluminatului Public va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata.la:
Institutia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
Adrninistratorul public;
- Directiei Administrarea Strazilor si Ihiminatului Public.

ContrasemneazA,
general
al numicipiului Slati
Secretar
Mihai - Ion TDITA

St adoptatA Cu 14 voturi„PENTRU" i 6 a btiiieri.
20 - consilieri prezenti
1 - consilier absent
21 - consilieri in functie.

