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.233/24.07.2018
HOTĂRÂRE
(proiect)
Referitor la : „aprobare rectificare Buget credite interne pe anul 2018; program obiective de
investitii pentru anul 2018, finantate din credit intern"
Consiliul Local al Municipiului Slatina întrunit în şedinţa ordinară/extraordinara din ________
Având în vedere:
- initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive la proiectul de
hotarare, nr.61642/24.07.2018;
- Referatul Direcţiei Generale Economice înregistrat la nr.61644/24.07.2018 intocmit in baza notei de
fundamentare nr.53254/26.06.2018;
- HCL nr. 233/29.08.2017 prin care Consiliul Local aproba contractarea unei finantari rambursabile
interne in valoare de 45.000.000 lei, completata cu HCL nr.252/26.09.2017 ;
- Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 5210/10.10.2017 , cu privire la
contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 45.000.000 lei, pentru realizarea unor
investitii de interes public modificata prin Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale
nr.5351/14.06.2018;
- Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina;
- Prevederile art. 19 alin. (2) , art.63 alin.(13) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si alin (4) lit. a) , art.45 alin (2) lit.a)
coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne pe anul 2018 conform anexei nr. 1 la
prezentul proiect de hotarare.
Art.2.Se aproba programul obiectivelor de investitii pentru anul 2018, finantate din credit intern,
conform anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotarare.
Art.3. Primarul municipiului Slatina, Serviciul Achizitii Publice 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;
- Serviciul Achizitii Publice ;
- Direcţia Generala Economica;
- Serviciul Cheltuieli, Financiar-contabilitate.
Iniţiator:
Primar
Constantin Stelian Emil MOT

În baza art. 117 “a” din
Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală
avizează prezentul proiect de
Hotărâre
SECRETAR,
Mihai Ion IDITA
CAPL PO01/F3

Primarul 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._61642/24.07.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind „aprobare rectificare Buget credite interne pe anul 2018; program
obiective de investitii pentru anul 2018, 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.(2) din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, in sensul ca: ”Pe parcursul
exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor…ca urmare a unor
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite…”
- programul obiectivelor de investitii cu finantare din credit intern
-Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 5210/10.10.2017 , cu privire la
contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 45.000.000 lei, pentru realizarea unor
investitii de interes public modificata prin Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale
nr.5351/14.06.2018;

Propun spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotarare privind „aprobare
rectificare Buget credite interne pe anul 2018; program obiective de investitii pentru anul 2018,
finantate din credit intern"
PRIMAR,
Constantin Stelian Emil MOT

CAPL PO 01/F2

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

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
Str.Toamnei nr.6 , tel 0249/411070; 411304 fax:0249/412524
Nr. 61644/24.07.2018

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind „aprobare rectificare Buget credite interne pe anul 2018; program
obiective de investitii pentru anul 2018, finantate din credit intern"

Avand in vedere:
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Slatina nr.61642/24.07.2018 ;
Nota de fundamentare nr.53254/26.06.2018 ;
HCL nr. 233/29.08.2017 prin care Consiliul Local aproba contractarea unei
finantari rambursabile interne in valoare de 45.000.000 lei, completata cu HCL
nr.252/26.09.2017 ;
Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 5210/10.10.2017 ,
cu privire la contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de
45.000.000 lei, pentru realizarea unor investitii de interes public modificata prin
Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.5351/14.06.2018;
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.63 alin.(13) in sensul ca " Pe parcursul anului, în cazul în care o
unitate/subdiviziune administrativ-teritorială are trageri autorizate în cadrul
limitei pentru anul curent din finanțări rambursabile contractate, ordonatorul
principal de credite poate solicita comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
reautorizarea acestor trageri de la o finanțare rambursabilă la alta, în limita
tragerilor totale autorizate pentru anul respectiv. În cazul în care din această

compensare de trageri autorizate pentru anul curent rezultă sume care trebuie
autorizate pentru anul sau anii următori, acestea se autorizează cu încadrarea în
limitele anuale, în condițiile legii."

consideram ca proiectul de hotarare privind aprobare rectificare Buget credite interne pe anul
2018; program obiective de investitii pentru anul 2018, finantate din credit intern, poate fi supus
dezbaterii Consiliului local .

ADMINISTRATOR PUBLIC
Constantin Cristian CISMARU

Vizat
Consilier juridic

DIRECTOR GENERAL,

Compartiment Buget-prg.ec.
Ec. Carmen Moina

CAPL PO 01/F4

Anexa nr.1 la HCL _____/___________

-mii LEI –
Denumire indicator

Cod
indicator

Buget 2018
rectificat
IULIE

Buget 2018
influente

TOTAL VENITURI
Sume aferente creditelor interne

41.07.02

TOTAL CHELTUIELI
Invatamant
Locuinte,servicii si dezvoltare publica
Transporturi

65.07.71
70.07.71
84.07.71

27.272

+81

27.353

27.272

+81

27.353

27.272

+81

27.353

+81

2.949
20.404
4.000

2.949
20.323
4.000

Anexa 2 la HCL nr. _______/_______2018
Program obiective investitii finantate din credit intern contractat pentru
anul 2018

NR.

Denumire obiectiv

1

CONSTRUIRE SALA SPORT SCOALA
GIMNAZIALA VLAIVU VODA DIN MUNICIPIUL
SLATINA
EXTINDERE CLADIRI COLEGIUL NATIONAL
ION MINULESCU

Credit intern
contractat
initial
2018 LEI
influente

2
3

4

5

6

7
8

9
10

Credit intern
contractat
rectificare
IULIE
2018 LEI

2.500.000

2.500.000

449.000

449.000

SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN EFICIENTA
ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN MUNICIPIUL SLATINA, PENTRU FAMILII
CU UN VENIT MEDIU SUB 150 EURO/LUNA (II)

2.000.000

2.000.000

SPRIJINIREA INVESTITIILOR ÎN EFICIENTA
ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN MUNICIPIUL SLATINA, PENTRU FAMILII
CU UN VENIT MEDIU SUB 150 EURO/ LUNA (V)

2.500.000

2.500.000

4.500.000

4.500.000

SPRIJINIREA INVESTITIILOR ÎN EFICIENTA
ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN MUNICIPIUL SLATINA, PENTRU FAMILII
CU UN VENIT MEDIU SUB 350 EURO/ LUNA
(VII)
SPRIJINIREA INVESTITIILOR ÎN EFICIENTA
ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN MUNICIPIUL SLATINA, PENTRU FAMILII
CU UN VENIT MEDIU SUB 350 EURO/ LUNA (X)

623.000

+81.000

704.000

SISTEM DE IRIGATII ZONA CLUB NAUTIC
SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA CU 3000
DE LOCURI - STRUCTURA PRELUATA, STRADA
CRISAN NR.33, MUNICIPIUL SLATINA

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

TOTAL

1.000.000

1.000.000

7.700.000

7.700.000

2.000.000

2.000.000

4.000.000

4.000.000

27.272.0000

27.353.000

