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.2/05.01.2021

HOTĂRÂRE
(proiect)
Referitor la: alocare sume pentru premierea în cadrul
„Galei Laureaților” din anul 2021, ediţia a V - a.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară/extraordinară
din data de ________/________2021.
Având în vedere:
- Inițiativa primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.542/05.01.2021;
- Raportul de specialitate al Serviciului Cultură, Sport nr. nr.549/05.01.2021;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2005, referitoare la instituire sistem local de
burse de merit, modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Local nr.167/ 30.12.2008;
- Prevederile art.40 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările
ulterioare;
- prevederile Legii 98/2016 - privind achizițiile publice;
- Avizul favorabil al Comisiei de buget - finanţe;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi socio - culturale, culte si sport ;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(7), lit. a), d), e) și f), art. 155, alin.(1), lit. e),
art.139 alin.(1), art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul
Administrativ
HOTĂRĂSTE:
Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 400.000 lei și angajarea cheltuielilor în limita sumei
menționată anterior pentru premierea în cadrul „Galei Laureaților” din anul 2021, ediţia a V-a,
organizată cu ocazia împlinirii a 653 de ani de la prima atestare documentară a orașului Slatina.
Art. 2 – Suma aprobată la art. 1 va fi prevăzută în bugetul local al anului 2021, capitolul 67.02
”Cultură, Recreere și Religie”.
Art. 3 - Categoriile de premii, valoarea acestora, modalitatea de premiere, 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. Desfășurarea acestei manifestări
presupune acordarea premiilor și diplomelor tuturor laureaților.
Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi dusă 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
Primar,
Constantin Stelian Emil MOȚ

În baza art. 243 alin.(1) lit.“a” din OUG 57/2019
avizăm prezentul proiect de hotărâre
Secretar General al municipiului Slatina,
Mihai Ion IDITA
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Nr.549/05.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la: alocare sume pentru premierea în cadrul
„Galei Laureaților” din anul 2021, ediţia a V-a.

Având în vedere :
- Inițiativa primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 542/05.01.2020;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2005 referitoare la instituire sistem local de
burse de merit, modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Local nr.167/ 30.12.2008;
- Faptul că la data de 20 ianuarie 2021, se împlinesc 653 de ani de la prima atestare
documentară a orașului Slatina iar cu acest prilej Primăria municipiului Slatina și Consiliul
Local organizează premierea în cadrul ”Galei Laureaților” din anul 2021, considerăm că este
oportună desfășurarea premierii tuturor laureaților, dată fiind importanța și complexitatea
evenimentului;
- măsurile impuse și recomandate de către autoritățile competente și necesitatea protejării
populației împotriva infectării cu virusul SARS Cov-2 (COVID-19), în cadrul manifestării
„Gala Laureaților” ediția a V-a vor fi acordate doar premiile tuturor laureaților.
- Faptul că pentru organizarea manifestării „Gala Laureaților”, ediţia a V-a și premierea
elevilor, profesorilor, sportivilor și antrenorilor, este necesară alocarea sumei de 400.000 lei
din bugetul local, pentru cheltuielile de organizare și premiere. Categoriile de premii,
valoarea acestora, listele nominale cu beneficiarii și centralizatorul cheltuielilor efectuate
vor fi aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina.
- Faptul că sumele vor fi plătite în baza contractelor de achiziții publice/comenzi încheiate de
Municipiul Slatina prin intermediul Serviciului Achiziții Publice, cu respectarea prevederilor
Legii 98/2016 - privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Suma în valoare de 400.000 lei va fi prevăzută în bugetul local al anului 2021, capitolul
67.02 ”Cultură, Recreere și Religie”.
În temeiul prevederilor Art. 40. - (1) Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel
puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului
precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de
regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite,
temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în
proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.
(2) Instituţiile publice şi acţiunile nou-aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1
ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finanţate, până la aprobarea bugetului, în limita a
1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget.
(3) Direcţiile generale ale finanţelor publice vor acorda unităţilor administrativ-teritoriale
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile, cu
încadrarea în limita lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent.
(4) În cazul în care necesarul de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi
transferuri consolidabile depăşeşte o limită lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului

precedent, după utilizarea integrală a veniturilor şi cotelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, direcţiile generale ale finanţelor publice pot aproba suplimentarea acestora,
pe baza analizelor şi fundamentărilor prezentate de ordonatorii principali de credite.
(5) În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (4) sunt propuse în proiectul bugetului de stat
mai mici decât cele din anul precedent, limitele lunare se acordă în cotă de 1/12 din sumele
propuse prin proiectul bugetului de stat.
- În temeiul prevederilor art. 129 - alin. (7) potrivit cărora „În exercitarea atribuțiilor
prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
lit. a) educația, d) cultura, e) tineretul, f) sportul”.
art. 139 – alin. (3) potrivit căruia”Se adoptă cu majoritatea adsolută prevăzută la art.5 lit.cc) a
consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:
lit. a) hotărârile privind bugetul local”.
art.196 - alin. (1) potrivit căruia” În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile
administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ
sau individual, după cum urmează: lit. a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri”.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind: alocare sume pentru
premierea în cadrul „Galei Laureaților” din anul 2021, ediţia a V-a, poate fi supus dezbaterii
Consiliului Local.

Șef serviciu Cultură, Sport
Livia Mihaela POPA

Șef Serviciu Juridic, APL
Mihaela OTINCELESCU

Întocmit,
Inspector de specialitate
Oana – Alexandra POPESCU
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Nr.542/05.01.2021

REFERAT DE APROBARE

Referitor la: alocare sume pentru premierea în cadrul
„Galei Laureaților” din anul 2021, ediţia a V-a.
Având în vedere:
- faptul că, în data de 20 ianuarie 2021, orașul Slatina împlineşte 653 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 premierea în cadrul „Galei Laureaților“ din anul 2021,
ajunsă la ediția a V-a, manifestare în cadrul căreia se vor decerna premii pentru elevi, sportivi,
profesori și antrenori care s-au evidențiat în activitatea lor și premii de fidelitate pentru familiile
slătinene care au împlinit 50 de ani de căsătorie în anul 2020.
- 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;
- măsurile impuse și recomandate de către autoritățile competente și necesitatea protejării
populației împotriva infectării cu virusul SARS Cov-2 (COVID-19), în cadrul manifestării „Gala
Laureaților” ediția a V-a vor fi acordate doar premiile și diplomele tuturor laureaților.
Propun spre aprobare ca, pentru ediția a V-a a Galei Laureaților, să fie alocată suma de
400.000 lei întrucât manifestarea include un program care constă în acordarea a numeroase burse,
premii și diplome pentru toți laureații municipiului nostru.
Categoriile de premii, valoarea acestora, listele nominale cu beneficiarii și centralizatorul
cheltuielilor efectuate vor fi aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina.
Suma în valoare de 400.000 lei va fi prevăzută în bugetul local al anului 2021, capitolul
67.02 ”Cultură, Recreere și Religie”.
Propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre referitor la:
alocare sume pentru premierea în cadrul „Galei Laureaților” din anul 2021, ediţia a V-a.

Primar,
Constantin Stelian Emil MOȚ

