Consiliul Local al municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233
fax: 0249/439336
E.-mail: office@primariaslatina.ro site:www.primariaslatina.ro

Nr.207/28.08.2020
HOTĂRÂRE
(proiect)
Referitor la : aprobare Buget credite interne pe anul 2020 ; aprobare program obiective de
investitii pentru anul 2020, finantate din credit intern
Consiliul Local al Municipiului Slatina întrunit în şedinţa ordinară/extraordinara din ________
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 60836/28.08.2020;
- raportul de specialitate nr. 60839/28.08.2020;
- nota de fundamentare a Serviciului Cheltuieli,Financiar contabilitate nr. 60777 / 27.08.2020 ;
- HCL nr.139/23.07.2020 prin care Consiliul Local al Municipiului Slatina aproba contractarea unei
finantari rambursabile interne in valoare de 100.000.000 lei;
- Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.6273/18.08.2020, cu privire la
contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 100.000.000 lei, pentru realizarea unor
investitii publice de interes local;
- Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina;
- Prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si 20 lit. a) , h) si i) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.129 alin (4) lit.a), art.139 alin (3) lit.a) coroborat cu art.196
alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Bugetul creditelor interne pe anul 2020 conform anexei nr. 1 la prezentul proiect
de hotarare.
Art.2.Se aprobă programul obiectivelor de investitii pentru anul 2020, finantate din credit intern,
conform anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotarare.
Art.3. Primarul municipiului Slatina si Direcţia Generala Economica vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărare se comunică la:
- Institutia Prefectului judeţului Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcţia Generala Economica;
- Serviciul Cheltuieli, Financiar-contabilitate.
Iniţiator:
Primar,
Constantin Stelian Emil MOT

În baza art. 243 alin.1 lit.a din
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ
avizează prezentul proiect de Hotărâre
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai Ion IDITA

Primarul municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233
fax: 0249/439336
E.-mail: office@primariaslatina.ro site:www.primariaslatina.ro

Nr. 60836/28.08.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobare Buget credite interne pe anul 2020; aprobare program
obiective de investitii pentru anul 2020, finantate din credit intern

Avand in vedere :
- art. 12, din cap. II, sectiunea I din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale “ Veniturile si
cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si, respectiv, pe categorii de
cheltuieli grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora.” ;
- art. 61alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, Consiliile Locale pot contracta
imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, mediu si lung, pentru finantarea obiectivelor de
investitii publice de interes local ;
-art.19 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, in sensul ca: bugetele
împrumuturilor externe şi interne se aproba de către consiliile locale ale comunelor,oraşelor,
municipiilor" ;
- HCL nr. 139/23.07.2020 prin care Consiliul Local al Municipiului Slatina aproba contractarea unei
finantari rambursabile interne in valoare de 100.000.000 lei;
- Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.6273/18.08.2020, cu privire la
contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 100.000.000 lei, pentru realizarea unor
investitii publice de interes local cu praguri de trageri din finantare de 40.000.000 lei in anul 2020 si
60.000.000 lei in anul 2021;
- programul obiectivelor de investitii cu finantare din credit intern,

Propun spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotarare privind aprobare
Buget credite interne pe anul 2020; aprobare program obiective de investitii pentru anul 2020,
finantate din credit intern.

PRIMAR,
Constantin Stelian Emil MOT

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax:
0249/439336
E.-mail: office@primariaslatina.ro site:www.primariaslatina.ro
DIRECŢIA GENERALA ECONOMICĂ
Str.Toamnei nr.6 , tel 0249/411070; 411304 fax: 0249/412524
COMPARTIMENT BUGET, PROGNOZE ECONOMICE

Nr. 60839/28.08.2020
REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobare Buget credite interne pe anul 2020; aprobare program
obiective de investitii pentru anul 2020, finantate din credit intern

Având în vedere:
- proiectul de hotarare nr.207/28.08.2020 privind ‘‘aprobare Buget credite interne pe anul 2020;
aprobare program obiective de investitii pentru anul 2020, finantate din credit intern’;
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr. 60836/28.08.2020 ;
- solicitarea nr.60837/28.08.2020 transmisă în vederea analizării proiectului de hotarare
nr.207/28.08.2020 și întocmirii raportului de specialitate;
- nota de fundamentare a Serviciului Cheltuieli,Financiar contabilitate nr. 60777 / 27.08.2020 ;
- HCL nr. 139/23.07.2020 prin care Consiliul Local al Municipiului Slatina aproba contractarea unei
finantari rambursabile interne in valoare de 100.000.000 lei;
- Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.6273/18.08.2020, cu privire la
contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 100.000.000 lei, pentru realizarea unor
investitii publice de interes local cu praguri de trageri din finantare de 40.000.000 lei in anul 2020 si
60.000.000 lei in anul 2021;
- prevederile art. 1 alin. (2) lit.d) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, in sensul ca " Dispoziţiile prezentei legi se aplică în domeniul
elaborării, aprobării, executării şi raportării bugetului împrumuturilor externe şi interne, pentru care
rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigură din bugetele locale şi
care provin din: împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate autorităţilor administraţiei
publice locale şi/sau agenţilor economici şi serviciilor publice din subordinea acestora; împrumuturi
contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat; împrumuturi externe şi/sau
interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale;
- prevederile art.19 alin.(1) lit.a) in sensul ca " Bugetele locale şi celelalte bugete se aprobă astfel:
bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe
nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi
de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz;"
consideram ca proiectul de hotarare privind aprobare Buget credite interne pe anul 2020;
aprobare program obiective de investitii pentru anul 2020, finantate din credit intern, poate fi supus
dezbaterii Consiliului local .
ADMINISTRATOR PUBLIC
Constantin Cristian CISMARU

DIRECTOR GENERAL,
Alin CALOTA-SALCIANU

Consilier juridic

Compartiment Buget-prg.ec.
Ec. Carmen Moina

Anexa nr.1 la HCL _____/___________

Buget credite interne pe anul 2020

-mii LEI –
Denumire indicator

Cod indicator

TOTAL VENITURI

Buget 2020

40.000

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

TOTAL CHELTUIELI

40.000
40.000

Locuinte,servicii si dezvoltare publica
Transporturi

70.07.71
84.07.71

25.000
15.000

DIRECTOR GENERAL,
Alin CALOTA-SALCIANU

Intocmit,

Compartiment Buget-prg.ec.
Ec. Carmen Moina

Anexa 2 la HCL nr. _____/_______2020

Program obiective investitii finantate din
credit intern contractat
pentru anul 2020

NR.

1
2

3

4
7

Denumire obiectiv

REABILITARE SI MODERNIZARE ESPLANADA,
MUNICIPIUL SLATINA, STR.INDEPENDENTEI
PT+EXECUTIE REPARATII CAPITALE PAVILION
A1, CAZARMA 539, LOTUL ½, STR.TUNARI, NR.1,
MUNICIPIUL SLATINA, JUDETUL OLT
SPRIJINIREA EFICIENTEI ENERGETICE, A
GESTIONARII INTELIGENTE A ENERGIEI LA
BLOCURILE DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL
SLATINA
EXTINDERE SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO IN
MUNICIPIUL SLATINA

Credit intern
contractat
PREVEDERI
2020 LEI
3.000.000
10.000.000

10.000.000

2.000.000

MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA
EXISTENTA IN MUNICIPIUL SLATINA
(BULEVARDUL SFANTUL CONSTANTIN
BRANCOVEANU ,STRADA PITESTI,STRADA
OITUZ)

15.000.000

Total

40.000.000 LEI

ADMINISTRATOR PUBLIC
Constantin Cristian CISMARU

