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. 178/27.05.2019

HOTĂRÂRE
( proiect )
Referitor la: aprobare participare la organizarea manifestării sportive Memorialul ”Eugen
Stanciu” și aprobare alocare sume necesare desfășurării acesteia
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA,

întrunit în şedinţa ordinară/extraordinară din data de

___________2019
Având în vedere:
- adresa Directiei Județene pentru Sport si Tineret Olt, înregistrată la Primăria Municipiului
Slatina cu nr. 39672/15.05.2019, prin care solicită sprijin financiar pentru organizarea și desfășurarea
ediției a IV-a a Memorialului ”Eugen Stanciu”, eveniment rezervat copiilor născuți în anul 2006, și
mai mici, având ca obiectiv principal promovarea fotbalului juvenil din județul nostru dar și
omagierea unuia dintre cei mai buni fotbaliști ai ”Generației de Aur” din municipiul Slatina;
- inițiativaViceprimarului Municipiului Slatina prin expunerea de
motive nr.
43341/27.05.2019 ;
- referatul de specialitate al Serviciului Cultură – Sport cu nr. 43343/27.05.2019;
- prevederile H.C.L. nr.88/08.04.2019 referitoare la aprobare buget local de venituri și
cheltuieli pe anul 2019;
- prevederile art.3 din Legea tinerilor nr. 350/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.14 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.9 lit b) din anexa nr.2 la Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
- 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.9, art.45, alin.(2), lit.a), coroborat cu art.115 alin.
(1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.115/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă participarea municipiului Slatina la organizarea si desfășurarea ediției a
IV-a a Memorialului ”Eugen Stanciu”, rezervat copiilor născuți în anul 2006.
Art.2 Se aproba Acordul de parteneriat între Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Olt și
Municipiul Slatina, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
Art.3 Se aproba alocarea sumei de 2.725 lei din bugetul local, pentru desfășurarea și
organizarea manifestării, suma fiind prevăzută în Capitolul 67.02. ”Cultură, Religie şi acţiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret, și va fi virată în contul cu nr. RO44TREZ5065005XXX003640, al
Direcției Județene Pentru Sport și Tineret Olt.
Art.4 (1) Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Olt, 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, Directia
Judeteană pentru Sport si Tineret Olt 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.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Viceprimarul municipiului Slatina,
Serviciul Cultură - Sport și Direcţia Economică.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Olt ;
- Viceprimarul municipiului Slatina;
- Direcţia Generală Economică;
- Serviciul Cultură, Sport ;

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

Viceprimar,
Gigi Ernes VÎLCELEANU

Secretar,
Mihai Ion IDITA

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.43341/27.05.2019

Expunere de motive
Referitor la: aprobare participare la organizarea manifestării sportive Memorialul ”Eugen
Stanciu” și aprobare alocare sume necesare desfășurării acesteia

Având în vedere:
- adresa Directiei Județene pentru Sport si Tineret Olt, înregistrată la Primăria Municipiului
Slatina cu nr. 39672/15.05.2019, prin care solicită sprijin financiar pentru organizarea și desfășurarea
ediției a IV-a a Memorialului ”Eugen Stanciu”, eveniment rezervat copiilor născuți în anul 2006, și
mai mici, având ca obiectiv principal promovarea fotbalului juvenil din județul nostru dar și
omagierea unuia dintre cei mai buni fotbaliști ai ”Generației de Aur” din municipiul Slatina;
- prevederile H.C.L. nr.88/08.04.2019 referitoare la aprobare buget local de venituri și
cheltuieli pe anul 2019;
- faptul că Eugen Stanciu, căpitanul ”Generatiei de Aur” al fotbalului slătinean, cunoscut și sub
numele de Gigi Stanciu, a venit în fotbalul slătinean la începutul anilor `70 și a fost legitimat la
echipa Oltul Slatina. In 1979 este transferat la Viitorul Scornicesti, iar la data de 12.08.1979
debutează pe prima scenă a fotbalului românesc. După două sezoane în prima divizie, unde susține
14 meciuri si marchează un gol, revine la Slatina și evoluează 16 SEZOANE și marchează în divizia
B un număr de 25 de goluri. După încheierea carierei de jucător în anul 1986, el rămâne alături de
echipă ca președinte de club în diferite perioade. La acest turneu organizat de Direcția Județeană de
Tineret și Sport Olt vor participa echipe din judetul nostru
- solicitarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Olt, conform căreia, pentru organizarea
șI desfășurarea manifestării în cele mai bune condiții, este necesară acordarea unui sprijin financiar
în valoare de 2.725 lei, ce vor fi folosiți pentru achizițioanarea de echipament sportiv ce va fi oferit
cu titlu de premiu echipei clasate pe locul al II-lea, asistență medicală , apă și materiale publicitare.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.(9) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotărâre referitor la:
aprobare participare la organizarea manifestarii sportive editiei a II-a a ”Memorialului Eugen
Stanciu” si aprobare sume necesare desfasurarii acesteia .
Viceprimar,
Gigi Ernes VÎLCELEANU

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.43343/27.05.2019
Aprob,
Viceprimar,
Gigi Ernes VÎLCELEANU

Vizat CFP,
Direcția Generală Economică,
Alin Calota Sălcianu

Referat de specialitate
Referitor la: aprobare participare la organizarea manifestării sportive Memorialul ”Eugen
Stanciu” și aprobare alocare sume necesare desfășurării acesteia

Având în vedere:
- adresa Direcției Județene pentru Sport și Tineret Olt, înregistrată la Primăria Municipiului
Slatina cu nr. 39672/15.05.2019, prin care solicită sprijin financiar pentru organizarea și desfășurarea
ediției a IV-a a Memorialului ”Eugen Stanciu”, eveniment rezervat copiilor născuți în anul 2006, și
mai mici, având ca obiectiv principal promovarea fotbalului juvenil din județul nostru dar și
omagierea unuia dintre cei mai buni fotbaliști ai ”Generației de Aur” din municipiul Slatina;
- prevederile H.C.L. nr.88/08.04.2019 referitoare la aprobare buget local de venituri și
cheltuieli pe anul 2019, conform cărora în capitolul 67.02. Cultură, Religie și acțiuni privind
activitatea sportivă și de tineret, au fost prevăzute sume pentru susținerea acestor activități sportive ;
-inițiativa Viceprimarului Municipiului Slatina prin expunerea de motive nr.43341/27.05.2019;
Obiectivul general în realizarea acestor manifestări îl constituie afirmarea municipiului nostru
în spatial cultural al țării și nu numai, având ca obiective specifice promovarea activităților sportive
și recreative în rândul copiilor.
Evenimentele organizate în parteneriat sunt grefate de posibilitatea conferită de lege
autorităților publice locale de a coopera în vederea finanțării și realizării în comun a unor activități
de interes public local.
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt a inițiat organizarea desfășurării celei de-a IV-a
ediție a Memorialului ”Eugen Stanciu”, în zilele de 7-8 iunie 2019, în colaborare cu Primăria
municipiului Slatina, iar pentru organizarea în bune condiții a turneului, Primăria municipiului
Slatina va aloca un sprijin financiar în valoare de 2.725 lei ce va fi folosit pentru chiziționarea
echipamentului sportiv ce va fi oferit drept premiu echipei clasate pe locul al II-lea, pentru
asigurarea asistenței medicală, pentru achiziționare apă plată șI pentru materiale publicitare.
Baza legală pentru acordarea sprijinului financiar în valoare de 2.725 lei către Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret Olt, se poate face în baza următoarelor prevederi legale:
1. Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările și completările ulterioare

Art. 3. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unităţile, instituţiile şi serviciile publice
subordonate acestora au obligaţia să sprijine activitatea de tineret şi să asigure cadrul adecvat de
desfăşurare a acesteia la nivel naţional şi local, în condiţiile legii.
2. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Art. 14. –
(1) Este interzisă efectuarea de plăți direct din veniturile încasate, cu excepția cazurilor în care
legea prevede altfel.
(2) Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările
conținute în legi speciale și în legile bugetare anuale.
(3) Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici nu poate fi
angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială.
(4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu
este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.
(5) După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora,
dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor
bugetare aferente exercițiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective.
anexa nr.2, Lista cheltuielilor care se prevăd în bugetele locale, capitolul I din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 9. cultură, recreere și religie:
b) servicii recreative și sportive:
- sport
3. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare
Art. 36. (1) 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.
(9) Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege;
Art. 45. (2) Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului
local:
a) hotărârile privind bugetul local;
Art. 115. (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin:
b) consiliul local adoptă hotărâri; […]”
Având în vedere cele menționate, considerăm că proiectul de hotărâre referitor la aprobare
participare la organizarea manifestării sportive Memorialul ”Eugen Stanciu” și aprobare alocare
sume necesare desfășurării acesteia, poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.
Șef Serviciu Juridic, APL
Mihaela OTINCELESCU

Șef Serviciu Cultură, Sport
Livia Mihaela POPA

Întocmit,
Inspector de specialitate
Alin Romeo Angel RADU

