
Consiliul local al municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. 64/16.03.2023 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobarea subvenţionării de la bugetul local, 1n baza Legii nr. 34/1998, a asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care Infrinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, 
pentru anul 2023 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 
16.03.2023; 

Având în vedere: 
- Referatul de propunere al Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina Inregistrat sub nr. 2811/15.03.2023; 
- Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin referatul de aprobare Inregistrat sub nr. 

22947/15.03.2023; 
- Raportul de oportunitate nr. 57/15.03.2023 al Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si 

fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la bugetul local in baza Legii 34/1998 privind acordarea unor 
subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati 
de asistenta sociala, aprobată prin HCL nr. 164/2021; 

- Raportul de specialitate nr. 22956/15.03.2023 al Compartimentului juridic, contencios; 
- prevederile art. 1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 

fundaţiilor române cu personalitate juridică, care Infiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 
- prevederile art. 1 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care infiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială, aprobate prin HG 1153/2001 pentru aprobarea, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială cu modificările şi completările ulterioare; 
- HCL nr. 31/03.02.2023 referitor la aprobare credite bugetare repartizate pe articole şi alineate precum 

şi aprobare program de investiţii, program de dotări, număr de personal permanent şi temporar şi aprobare 
fişe ale obiectivelor de investiţii pe anul 2023 la Direcţia de Asistenţă Socială Slatina, capitolele: 65.02 — 
„invăţământ", 66.02 — „Sănătate" şi 68.02 — „Asistenţă socială"; 

- avizul favorabil al Comisiei de Buget-finanţe şi al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială; 

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7), coroborat cu art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) 
din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă, pentru anul 2023, subventionarea de la bugetul local, 1n baza Legii nr. 34/1998, a 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care Infiinţează i administrează unităţi de 
asistenţă socială, 'in sumă totală de 60.000 lei, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Subvenţia prevăzută la art. 1 se acordă Incepând cu luna martie până la 31.12.2023,1n baza 
Convenţiei pentru acordarea de servicii de asistenţă socială Incheiat'ă intre asociaţiile/fundaţiile selectate şi 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina. 



Art.3. Primarul Municipiului Slatina şi Direcţia de Asistenţă Socială Slatina vor asigura ducerea la 
indeplinire a prezentei hotărki. 

Art.4. Prezenta hotărăre se publică pe pagina de intemet a Primăriei municipiului Slatina şi va fi 
comunicată la: 

Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
Primarul Municipiului Slatina; 
Direcţia Generală Economică; 

Direcţiei de Asistenţă Socială - Slatina; 
Asociaţiile/fundaţiile prevăzute în anexa prezentei. 

Preşedinte d 
Stroiuleasa Lore 

Hotărărea a fost adop tta'611,-A7' 
17 - con nţi 

4 - consilieri absenţi 

21 - consilieri în funcţie. 

Contrasemnează, 

Secretar general al municipi i Slatina 
Mihai - Io I A 

PS — 03/F5 



Anexă. la HCL nr. 64/16.03.2023 

Lista asociaţiilor i fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care infiinţează i administrează unităţi de asistenţă socială 

subventionate de la bugetul local, 'in baza Legii nr. 34/1998, anul 2022 

Nr. 
Crt. 

Asociaţia /Fundaţia Tipul de unitate 
Nr. 

Beneficiari /luna 

Suma / 
beneficiar 
-lei/lună-

u S ma /unitate* 
-lei/an-

1. Organizaţia pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale 
„TREBUIE!" — filiala Olt - 

Centrul de Recuperare Activă „Sfânta Maria" 
10 600 60.000 

*Nora de calcul 
600 lei x 10 beneficiari x 10 luni = 60.000 lei 

Pres 
STROIUL 

2,4 

1"a ilrak 

A lir

ihaela 


