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.7 / 07.01.2019

HOTĂRÂRE
(proiect)
Referitor la: aprobare conferire „Diplomă de merit ”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ___________________
din data de___________
Având în vedere:
-Expunerea de motive a viceprimarului municipiului Slatina înregistrată la nr. 876 / 07.01.2019;
-Referatul Serviciului Cultură-Sport înregistrat la nr. 878 / 07.01.2019;
-HCL nr. 52/16.04.2002 referitoare la instituire „Diplomă de merit”;
-HCL nr. __________________ referitoare la alocare sume pentru organizarea manifestării „Gala
Laureaților”, ediţia a III-a, în perioada 20-24 ianuarie 2019;
- Avizul favorabil al Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Slatina
În temeiul art.36, alin.1, şi coroborat cu art. 45, alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă conferirea „Diplomei de merit” pentru contribuţia deosebită adusă la dezvoltarea
vieţii economice, sociale, culturale a municipiului Slatina, instituţiilor, asociaţiilor, persoanelor juridice
şi persoanelor fizice din Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. „Diploma de merit” se va decerna cu ocazia împlinirii a 651 de ani de la prima atestare
documentară a Slatinei, în cadrul manifestării „Gala Laureaților”, ediţia a III-a, organizată în perioada
20-24 ianuarie 2019.
Art. 3. Primarul Municipiului Slatina şi Serviciul Cultură, Sport vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Viceprimarul municipiului Slatina;
- Serviciul Cultură, Sport;
- Instituţiile, persoanele juridice şi persoanele fizice din anexa la prezenta hotărâre

Iniţiator
Viceprimar,
Gigi Ernes VÎLCELEANU

În baza art. 117, lit. a) din Legea nr. 215/2001,
avizăm prezentul proiect de hotărâre.
Secretar,
Mihai Ion IDITA

Primăria 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.876 / 07. 01. 2019

EXPUNERE DE MOTIVE
Referitor la : aprobare conferire ”Diplomă de merit”
Pe data de 20 ianuarie 2019, municipiul Slatina împlinește 651 de ani de la prima atestare
documentară, moment important în istoria localității. Ca în fiecare an, pentru a omagia trecutul de
secole al orașului, Consiliul Local și Primăria municipiului Slatina organizează , în perioada 20-24
ianuarie 2019, manifestarea ”Gala Laureaților”, manifestare care își propune să evidențieze cele mai
importante momente și performanțele remarcabile obținute de slătineni în anul anterior, rezultatele
înregistrate de către aceștia în activitate contribuind la dezvoltarea municipiului.
Având în vedere că, prin H.C.L. nr.52/16.04.2002, a fost instituită de Consiliul Local distincția de
”Diplomă de merit” și că, prin H.C.L. nr._______/__________.2019 s-a aprobat alocarea sumei
necesară pentru organizarea manifestării ”Gala Laureaților”, ediția a III-a, în perioada 20-24 ianuarie
2019, consider oportun ca aceasta să fie conferită în cadrul acestei manifestări conform programului
aprobat în cadrul Galei Superlativelor. În acest sens, propun spre aprobare acordarea distincției către
următoarele instituții, asociații, persoane fizice și persoane juridice care au contribuit în anul 2018 la
dezvoltarea vieții economice, sociale, culturale a municipiului Slatina, prezentate în anexă.
Propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Slatina prezentul proiect de
hotărâre referitor la : aprobare conferire ”Diplomă de merit”.

Viceprimar
Gigi Ernes VÎLCELEANU

Primăria 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. 878 / 07. 01. 2019

REFERAT DE SPECIALITATE
Referitor la : aprobare conferire ”Diplomă de merit”

Având în vedere:
-

Expunerea de motive a viceprimarului municipiului Slatina nr. 876 / 07. 01. 2019;

-

Faptul că în perioada 20-24 ianuarie 2019 în municipiul Slatina are loc ediția a treia a

manifestării ”Gala Laureaților”, manifestare care marchează 651 de ani de atestare documentară a
orașului, eveniment cu semnificație profundă pentru istoria locală și pentru locuitorii municipiului;
-

Prevederile H.C.L. nr.52/16.04.2002 referitoare la instituire ”Diplomă de merit”;

-

Prevederile H.C.L. nr.______/________.2019 referitoare la alocare sume necesare pentru

organizarea manifestării ”Gala Laureaților” , ediția a III-a, în perioada 20-24 ianuarie 2019;
Consiliul Local și Primăria municipiului Slatina organizează cu acest prilej o amplă manifestare
sub genericul ”Gala Laureaților”, ediția a III-a, considerăm că este oportună conferirea distincției
”Diplomă de merit” în cadrul acestui eveniment.
În acest sens, motivat de performanțele deosebite care au contribuit în anul 2019 la dezvoltarea
vieții economice, sociale, culturale, sportive și pentru promovarea imaginii municipiului Slatina,
propunem conferirea distincției ”Diplomă de merit” în cadrul manifestării ”Gala Laureaților”, ediția
a III-a, următoarelor instituții, asociații, asociații, persoane fizice și persoane juridice din anexa la
prezentul referat.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre referitor la :aprobare conferire
”Diplomă de merit” poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al municipiului Slatina.
Șef Serviciul Cultură, Sport
Livia Mihaela POPA
Șef Serviciu Juridic-APL
Mihaela OTINCELESCU

Întocmit
Inspector de specialitate
Radu Alin Romeo Angel

Anexă la proiect de hotărâre nr.____/________2019
Lista instituţiilor, persoanelor fizice şi persoanelor juridice
cărora li se conferă Diplomă de Merit
I. Instituţii publice
1. Instituţia Prefectului Judeţului Olt - pentru asigurarea colaborării interinstituţionale şi
parteneriatului între instituţiile publice şi autorităţilor publice locale pentru rezolvarea promptă
a problemelor cetăţenilor;
2. Consiliul Judeţean Olt – pentru sprijinirea investiţiilor realizate la Spitalul Județean Olt în
vederea creşterii calităţii serviciilor oferite pacienţilor și pentru susţinerea interesului regional în
vederea accesării fondurilor europene pentru proiecte strategice;
3. Inspectoratul Județean de Poliție Olt – pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă în
municipiul Slatina;
4. Inspectoratul de Jandarmi al Județului Olt – pentru implicarea cu succes în acţiunile de
voluntariat organizate în municipiul Slatina;
5. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” Olt – pentru
organizarea acţiunilor de prevenire în situaţiile de urgenţă;
6. Inspectoratul Școlar Județean Olt – pentru promovarea proiectelor educative interdisciplinare
prin parteneriat între şcoli la nivel european;
7. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Copilului Olt – pentru recunoaşterea
oficială a calităţii seviciilor furnizate în cadrul concursului ”100 de exemple de bune practici în
serviciile sociale din România”

II. Organizații neguvernamentale și persoane fizice
1. Asociaţia Culturală ”Amprente Oltene” – pentru realizarea filmului și breviarului
documentar ”Centenar. Slatina pe drumul Marii Uniri”;
2. Guțică Florescu Laurențiu – pentru elaborarea și publicarea unei monografii științifice a
orașului ”Istoria Orașului Slatina – monografie. De la origini până în anul 1947”;
3. Moise Gheorghe Florentin – pentru realizarea cărții ”Slatina în istoria României: 1918 - 2018”
ce reflectă trecutul comunității și evoluția municipiului Slatina ;
4. Asociatia ”Ecologia Bunului Simț” – pentru realizarea cărții ”Anotimpurile Slatinei” ;
5. Asociaţia NAGUAL Slatina – pentru dezvoltarea proiectelor adresate copiilor cu autism;
6. Asociația SENTIRE – pentru îmbunătățirea condițiilor de educație al copiilor cu CES,
schimbarea mentalității, atitudinii colegilor și cadrelor didactice față de aceștia și diminuarea
gradului de marginalizare;
7. Organizația pentru copii și adulți cu nevoi speciale ”TREBUIE”- pentru sprijinul acordat
copiilor și adolescenților cu nevoi speciale din municipiului Slatina;
8. Pițulescu Georgel - pentru realizarea albumului foto care conține imagini și informații despre
monumentele și statuile din municipiului Slatina;
9. Asociația Culturală ”OLT-ARTIS” - pentru activitatea teatrală din municipiul Slatina;
10. Asociația Culturală ”Iordache-Art” - pentru activitatea teatrală din municipiul Slatina;

11. Asociația Socio Culturală pentru Dezvoltare și Educație- pentru activitatea teatrală din
municipiul Slatina;
12. Asociația Culturală ”PROART” - pentru activitatea teatrală din municipiul Slatina;
13. Asociatia ”Călușarii Slatinei” – pentru activitatea artistică;
14. Asociaţia culturală şi artistică LYRA – pentru programele artistice dedicate comunităţii;
15. Asociația Salvatori Olteni – pentru organizarea evenimentelor publice de prezentare a
principalelor manevre de prim ajutor;
16. Subofițerul Boroi Liviu – pentru participarea la misiunea internațională sub egida Nato, în
Afganistan;
II. Agenţi economici
•

pentru contribuţia importantă la bugetul local şi pentru investițiile finalizate în anul 2018, cu
impact pozitiv asupra dezvoltării economice a municipiului Slatina, stabilității sociale și
protecția mediului:
1.
2.
3.
4.
5.

•

pentru contribuţia importantă la bugetul local al municipiului Slatina:
1.
2.
3.
4.
5.

•

ALRO S.A.
PIRELLI TYRES ROMANIA S.R.L.
TMK – ARTROM S.A.
PRYSMIAN CABLURI ŞI SISTEME S.A.
BEKAERT SLATINA S.R.L.

ELECTROCARBON S.A.
KAUFLAND ROMANIA S.C.S.
ALTUR S.A.
DEDEMAN S.R.L.
DELTA ALUMINIU SRL

pentru investițiile realizate în dezvoltarea municipiul Slatina:

1. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA – pentru investiţiile realizate la
Spitalul Județean Olt în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite pacienţilor;
2. S.C. ANUŢA I. MARIAN DAIANA S.R.L. – edificare bloc de locuinţe din strada
Toamnei;
3. ALTEX – pentru dezvoltarea reţelei comerciale;
4. NICO STIL – pentru investiţiile realizate în domeniul organizării de festivităţi şi
evenimente.

Viceprimar,
Gigi Ernes VÎLCELEANU

