Consiliul Local al municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439.377; 439233 fax: 0249/439.336
e-mail: office@primariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro

Nr. 247/25.07.2018

HOTĂRÂRE
(proiect)
Referitor la: acordarea de sprijin financiar Asociației „ Robcon 77”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară/extraordinară din data de
___________2018.
Având în vedere:

- cererea Asociației ROBCON 77, reprezentată de domnul Coneschi Victor, înregistrată la Primăria
Municipiului Slatina cu nr. 60616/ 19.07.2018, prin care solicită sprijin financiar pentru participarea
echipei „Robcon 77” formată din: Vădăstreanu Robert Valentin, Constantinescu Liviu Gabriel,
Coneschi Vlad Silviu la Olimpiada internationala de Robotica WRO 2018 THAILANDA.
- expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Slatina nr. 61834/24.07.2018 ;
- referatul Biroului Cultura Sport cu nr.61836/24.07.2018;

- avizul favorabil al Comisiei de buget - finanţe;
- avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (6) lit. a), pct.1 şi pct.5 coroborat cu art. 45 alin.
(1), 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă acordarea de sprijin financiar în sumă de a 10.000 lei către Asociația „Robcon 77”
reprezentată de domnul Coneschi Victor pentru achiziţionare echipamente/piese - componente robotică
(taxe de participare la competitii de robotica, cheltuieli de deplasare si cazare, achizitionare de kit-uri de
robotica, planse si alte materiale necesare desfasurarii activitatii echipei etc.) în vederea participării la
Olimpiada Internaţională de Robotică WRO 2018 din Thailanda care va avea loc în perioada 16 - 18
noiembrie 2018.
Art.2 Suma necesară acordării sprijinului financiar prevăzută la art. 1 se alocă din bugetul local, Capitolul
67.02. ”Cultură, Religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret”, şi va fi virată în contul
Asociației ROBCON 77 cu numar cont - RO16BTRLRONCRT0455846601 deschis la Banca
TRANSILVANIA.
Art.3 (1) Asociația ROBCON 77 reprezentată legal de domnul Coneschi Victor are obligaţia de a depune
la Primăria municipiului Slatina documentele justificative privind cheltuirea sumei conform destinaţiei
pentru care a fost acordată în termen de 30 zile de la terminarea concursului în cauză.
(2) În situaţia în care nu se va justifica suma acordată în termenul menţionat, Asociatia ROBCON
77 reprezentata legal de către domnul Coneschi Victor va achita penalităţi conform legislaţiei fiscale în
vigoare la data acordării ajutorului financiar.

(3) Depăşirea termenului pentru depunerea documentelor justificative cu o perioadă mai mare de
30 zile atrage după sine restituirea sumei acordate şi penalităţilor calculate până la data restituirii integrale
a sumei.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul municipiului Slatina, Serviciul Cultură Sport si Direcţia Generală Economică.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Viceprimarul municipiului Slatina;
- Direcţia Generala Economică;
- Serviciul Cultură-Sport;
- Persoanei nominalizate la art. 1.

În baza art. 117 lit a din Legea nr. 215/2001
avizăm prezentul proiect de hotărâre

Viceprimar,
Gigi Ernes VÎLCELEANU

Secretar,
Mihai Ion IDITA

CAPL PO 01/F3
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Nr. 61834/24.07.2018

Expunere de motive

Referitor la: acordarea de sprijin financiar Asociatiei „Robcon 77”
Având în vedere:
-

cererea Asociatiei ROBCON 77 reprezentată de către domnul Coneschi Victor, înregistrata la
Primăria Municipiului Slatina cu nr. 60616/19.07.2018, prin care solicită sprijin financiar pentru
participarea echipei „Robcon 77” formată din elevii Vădăstreanu Robert Valentin,
Constantinescu Liviu Gabriel si Coneschi Vlad Silviu la Olimpiada Internationala de
Robotica WRO 2018 THAILANDA.

-

faptul că Primăria municipiului Slatina îşi propune orientarea priorităţilor elevilor către educaţie,
performantă şi, implicit, către stimularea continuă a acestora prin răsplătirea performanţelor;

-

faptul că la aceasta competitie internatională participa tari cu traditie in lumea roboticii, precum
Rusia, China, Japonia, SUA, Thailanda, Germania s.a.,
Propun spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre privind: acordarea de

sprijin financiar Asociatiei „Robcon 77”

Viceprimar,
Gigi Ernes VÎLCELEANU

CAPL PO 01/F2
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Nr. 61836/24.07.2018
BAP PO02/F1
Aprob,

Vizat,

Viceprimar,
Gigi Ernes VÎLCELEANU

CFP

Referat de specialitate
Referitor la: acordarea de sprijin financiar Asociatiei „Robcon 77”
- cererea Asociatiei ROBCON 77 reprezentata de domnul Coneschi Victor, înregistrata la
Primăria Municipiului Slatina cu nr. 60616/ 19.07.2018 prin care solicită sprijin financiar
pentru participarea echipei „Robcon 77” formată din:
Vădăstreanu Robert Valentin, Constantinescu Liviu Gabriel, Coneschi Vlad Silviu la Olimpiada
Internațională de Robotica WRO 2018 THAILANDA.
În temeiul :
- prevederilor art.36, alin.(1), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, conform
căruia „Consiliul Local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei
publice locale sau centrale.”
- prevederilor art.36, alin.(6), lit. a) pct.1 şi pct.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, conform căruia: alin.6 „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul
local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind: pct. 1) educaţia şi pct. 5) tineret”
- prevederilor art. 45,(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, conform
căruia: „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliului Local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii
membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului cere o altă majoritate”.
Proiectul de hotărâre referitor la acordarea de sprijin financiar Asociatiei „Robcon 77” a
fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale, motiv pentru care propunem aprobarea lui în
forma în care a fost redactat.

Vizat de legalitate,
Consilier Juridic
Intocmit,
Inspector de specialitate,
Mugurel Nicolae MANEA

Șef Birou Cultura Sport,
Livia Mihaela POPA

