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. 4 / 07.01.2019

HOTĂRÂRE
(proiect)
Referitor la: alocare sume pentru organizarea manifestării
„Gala Laureaților”, ediţia a III-a, în perioada 20-24 ianuarie 2019
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa_______________________
din data de ________/________2019.
Având în vedere:
- Expunerea de motive a viceprimarului municipiului Slatina înregistrată la nr.874/07.01.2019;
- Referatul Serviciului Cultură, Sport înregistrat la nr.877/07.01.2019;
- Avizul favorabil al Comisiei de buget finanţe;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi socio-culturale, culte si sport ;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(1), art. 36, alin.(6), lit.„a” pct.1, 4, 5 si 6 , art. 45 (1) și art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE:
Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 545.000 lei și angajarea cheltuielilor în limita sumei menționată
anterior pentru organizarea manifestării ”Gala Laureaților”, ediția a III-a, care se va desfășura în
perioada 20-24 ianuarie 2019 cu ocazia împlinirii a 651 de ani de la prima atestare documentară a
municipiului Slatina.
Art. 2 – Suma aprobată la art. 1 va fi prevăzută în bugetul local al anului 2019, capitolul 67.02
”Cultură, Religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret”.
Art. 3 – Programul manifestării ”Gala Laureaților”, ediția a III-a, categoriile de premii, valoarea
acestora, listele nominale cu beneficiarii și centralizatorul cheltuielilor efectuate în limita sumei
prevăzută la art. 1 vor fi aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina.
Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul municipiului Slatina, Direcţia
Generală Economică si Serviciul Cultură, Sport.
Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţului Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Viceprimarii municipiului Slatina;
- Administratorul Public;
- Direcţia Generală Economică;
- Serviciul Cultură, Sport;
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
CAPL PO 01/F3
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NR.877 / 07.01.2019

REFERAT DE SPECIALITATE
Referitor la: alocare sume pentru organizarea manifestării
„Gala Laureaților”, ediţia a III-a, în perioada 20-24 ianuarie 2019

-

Având în vedere :
Expunerea de motive a viceprimarului municipiului Slatina înregistrată la nr.874 / 07.01.2019;
Sărbătorirea, la data de 20 ianuarie 2018, a împlinirii a 651 de ani de la prima atestare
documentară a municipiului Slatina;
Prevederile H.C.L. nr. 157/2005 referitoare la instituire sistem local de burse de merit, modificată
şi completată de H.C.L. nr.167/ 30.12.2008;
Faptul că Primăria municipiului Slatina şi Consiliul Local organizează cu acest prilej o amplă
manifestare sub genericul „Gala Laureaților”, ediţia a III-a, considerăm că este oportună
desfăşurarea manifestărilor, dată fiind importanţa şi complexitatea evenimentului.

În temeiul :
- prevederilor art. 36, alin.1, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală conform
cărora „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, 4, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, conform căruia: alin.6 „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d),
consiliul local: lit.a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind: pct.1 educaţia, pct.4 cultura, pct.5 tineretul şi
pct.6 sportul”.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind: alocare sume
pentru organizarea manifestării „Gala Laureaților”, ediţia a III-a, în perioada 20-24 ianuarie
2019, poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.

Șef serviciu Cultură, Sport
Livia Mihaela POPA

Șef Serviciu Juridic, APL
Mihaela OTINCELESCU

Întomit
Inspector de specialitate
RADU Alin Romeo Angel

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. 874/ 07.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
Referitor la: alocare sume pentru organizarea manifestării
„Gala Laureaților”, ediţia a III-a, în perioada 20-24 ianuarie 2019
Având în vedere:
Faptul că, în data de 20 ianuarie 2019, municipiul Slatina împlineşte 651 de ani de la prima
atestare documentară, eveniment important în istoria localităţii;
Faptul că, în fiecare an, pentru a omagia trecutul de secole al oraşului, Consiliul Local şi Primăria
municipiului Slatina organizează, în perioada 20-24 ianuarie, manifestarea „Gala Laureaților“, ajunsă
la ediția a III-a, manifestare în cadrul căreia se vor desfășura atât acțiuni cultural-artistice cât și
tradiționalele gale de premiere în cadrul cărora vor fi decernate premii pentru elevi, sportivi, profesori
și antrenori care s-au evidențiat în activitate, premii de fidelitate pentru familiile slătinene care au
împlinit 50 de ani de căsătorie până la sfârșitul anului 2018, premii pentru activitatea managerială,
economică, distincții, evenimente artistice;
Prevederile H.C.L. nr. 157/2005 referitoare la instituire sistem local de burse de merit modificată
și completată de H.C.L. nr. 167/30.12.2008;
Propunem spre aprobare ca, pentru ediția a III-a a Galei Laureaților, să fie alocată suma de
545.000 lei întrucât manifestarea se va desfășura pe durata a mai multor zile și include un program care
constă în acordarea a numeroase burse, premii, distincții și evenimente artistice.
Această sumă urmează să fie prevăzută în bugetul local, Capitolul cultură, religie și acțiuni
privind activitatea sportivă și de tineret.
Propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre referitor la:
alocare sume pentru organizarea manifestării „Gala Laureaților”, ediţia a III-a, în perioada 20-24
ianuarie 2019.

Viceprimar,
Gigi Ernes VÎLCELEANU

CAPL PO 01/F2

