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.215/31.08.2020

HOTĂRÂRE
(proiect)
Referitor la : „suplimentare credite bugetare si aprobare program investitii cu finantare din bugetul local
pe anul 2020 pentru Clubul Sportiv Municipal Slatina „
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de .................................

Având în vedere :
- initiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare numărul 61161/31.08.2020;
- nota de fundamentare a Clubului Sportiv Municipal Slatina inregistrată la nr.4026/31.08.2020;
- avizul favorabil al Comisiei de Buget-Finante din cadrul Consiliului Local Slatina;
- prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), alin.(2) si art. 20 lit. a), h) si i) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.12, din capitolul II, secţiunea I din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale
“veniturile şi cheltuielile bugetare” se înscriu şi se aprobă în buget pe surse de provenienţă şi respectiv
categorii de cheltuieli grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora,
In temeiul art.129 alin (2) lit.(a ) si 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
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba suplimentarea creditelor bugetare repartizate pe articole si alineate pe anul 2020
trimestrul III pentru Clubul Sportiv Municipal Slatina, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare.
Art.2. Se aproba programul obiectivelor de investitii finantat din bugetul local, conform anexei nr 2 la
prezenta hotarare.
Art. 3. Se aproba nota de fundamentare si fisa obectivului de investitii conform anexei nr. 3.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcţia Generala Economică,
-Clubul Sportiv Municipal Slatina
Iniţiator,
PRIMAR
Constantin Stelian Emil MOT

În baza art. 243, alin (1) din Ordonanta de
urgenta nr 57\2019 privind Codul administrativ ,
avizez prezentul proiect de hotărâre
Secretarul general al municipiului Slatina,
MIHAI ION IDITA

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

Nr.61161/31.08.2020
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind „suplimentare credite bugetare si aprobare program investitii cu
finantare din bugetul local pe anul 2020 pentru Clubul Sportiv Municipal Slatina „

Avand in vedere :
- prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia: ,, pe parcursul exerciţiului bugetar,
autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat,
precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite”;
- prevederile art. 49 alin.(5) din Legea nr. 273/2006, potrivit căruia: ,,virările de credite bugetare
în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiaşi capitol, care nu
contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în
competenţa fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea
cheltuielilor”;
- proiectele de hotarare H.C.L nr. 25|19.02.2020 si HCL 68\13.04.2020 referitoare la
aprobare credite bugetare repartizate pe anul 2020 la Clubul Sportiv Municipal Slatina si a
programelor de investitii cu finantare din buget local”,
-creditele bugetare insuficiente pana la finele anului 2020 la Titlul II „ Bunuri si servicii” ,
credite necesare pentru functionarea Clubului Sportiv Municipal Slatina,
-creditele bugetare insuficiente pana la finele anului 2020 la Titlul XII ,,Active nefinanciare’’,
credite necesare pentru functionarea Clubului Sportiv Municipal Slatina,
Propun spre aprobare Consiliului Local al municipiului Slatina, proiectul de
hotarare privind aprobare „suplimentare credite bugetare si aprobare program investitii cu finantare din
bugetul local pe anul 2020, trimestrul III, pentru Clubul Sportiv Municipal Slatina „ cu suma de 2.465.000
lei.
PRIMAR,
Constantin Stelian Emil Mot

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 034csmslatina@yahoo.com9/738.657 ; Fax: 0349/881.148
E-mail: , Cod Fiscal: 2575563
Nr. 4026/31.08. 2020
NOTA DE FUNDAMENTARE
aprobare „suplimentare credite bugetare si aprobare program investitii cu finantare din bugetul
local pe anul 2020 pentru Clubul Sportiv Municipal Slatina „
Avand in vedere :
- prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit căruia: ,, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba
rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite”;
- prevederile art. 49 alin.(5) din Legea nr. 273/2006, potrivit căruia: ,,virările de credite bugetare în cadrul
aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului
articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenţa fiecărui ordonator principal de credite,
pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte de
angajarea cheltuielilor”;
- proiectele de hotarare H.C.L nr. 25|19.02.2020 si HCL 68\13.04.2020 referitoare la aprobare credite
bugetare repartizate pe anul 2020 la Clubul Sportiv Municipal Slatina si a programelor de investitii cu
finantare din buget local”,
-creditele bugetare insuficiente pana la finele anului 2020 la Titlul II „ Bunuri si servicii” , credite necesare
pentru functionarea Clubului Sportiv Municipal Slatina,
-creditele bugetare insuficiente pana la finele anului 2020 la Titlul XII ,,Active nefinanciare’’, credite necesare
pentru functionarea Clubului Sportiv Municipal Slatina,
- tinand seama de proiectul de buget pentru care se solicita referatul de specialitate ,se suplimenteaza bugetul
Clubului Sportiv Municipal Slatina cu suma de 2.465.000,00 lei, astfel:
Cu suma de 2.420.000 lei la articolul 20 ,,Bunuri si servicii ” alineatul . 20.30.30 “alte cheltuieli” Si cu suma
de 45.000 lei la la articolul 71 „ Active nefinanciare” alineatul “ 71.01.01 “Constructii” cu suma de 45.000 lei
pentru obictivul “studiu fezabilitate asfaltare curte Complex Sportiv 1 Mai ’’.
Urmare celor expuse consideram ca proiectul de hotarare privind aprobare suplimentare credite bugetare
repartizate pe articole si aliniate pe trimestrul III , anul 2020 pentru Clubul Sportiv Municipal Slatina , conform
anexei nr. 1 la prezentul .
Director ,

Ilie Dorel Catalin
Vizat de legalitate,
Cons.jur.Selea Elena Tatiana
Comp.Contabilitate

Toc Adrian Marian

