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Nr.282/03.09.2021

HOTARARE
Referitoare la: aprobare modificare si completareprevederiH.C.L. nr. 249/17.08.2021 - art.3 si
art.5 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 249/17.08.2021
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in §edinja extraordinara de
indata din data de 03.09.2021.
Avand in vedere:
Inijiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.74530/03.09.2021;
Raportul de specialitate al Serviciului Cultura, Sport nr.74536/03.09.2021;
Raportul de specialitate al Directiei Generale Economice nr.74569/03.09.2021;
Prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 80/20.04.2021, referitoare la aprobare Buget local
venituri §i cheltuieli pe anul 2021, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 227/13.07.2021, referitoare la aprobare modificare
Programe si proiecte culturale, educative si manifestari sportive pe anul 2021, cu modificarile §i
completarile ulterioare;
-Prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 249/17.08.2021, referitoare la aprobarea
Regulamentului de organizare a Programului „Primal meu ghiozdan” pentru sustinerea
invatamantului scolar in municipiul Slatina;
- Prevederile art. 59 §i art. 60 din Legea 24/2000, privind normele de tehnica legislative pentru
elaborarea actelor normative, cu modificarile §i completarile ulterioare;
- Prevederile art. 14 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i
completarile ulterioare §i prevederile art.9 lit. a) din anexa nr.2 la Legea nr. 273/2006 privind
finanjele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii 98/2016 - privind achizitiile publice;
- Avizul favorabil al Comisiei de buget - finance;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru activitaji socio - culturale, culte §i sport;
in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) §i art. 196
alin.l lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
-

HOTARASTE:
Art. I. Se aproba modificarea si completarea Art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr.
249/17.08.2021 si va avea urmatorul cuprins: „Implementarea programului „Primul meu
ghiozdan’’ se va face in limita sumei de 114.000 lei, suma ce a fost prevazuta in bugetul local al
anului 2021, capitolul 67.02. “Cultura, recreere §i religie”.
Art. II. Se aproba modificarea §i completarea Art. 5 din anexa la Hotararea Consiliului Local nr.
249/17.08.2021 §i va avea urmatorul cuprins: „Bugetul proiectului „Primul men ghiozdan’’ se
regase§te in calendarul manifestarilor culturale, educative §i sportive pe anul 2021 al Serviciului
Cultura, Sport §i a fost aprobat prin H.C.L. nr. 227/13.07.2021, cu modificarile si completarile
ulterioare”.

Art. III. Sumele sunt prevazute in bugetul local al anului 2021, capitolul 67.02 „Cultura, recreere
si religie”.
Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 249/17.08.2021, referitoare la
aprobarea Regulamentului de organizare a Programului „Primul meu ghiozdan” pentru sustinerea
invatamantului §colar in municipiul Slatina, raman neschimbate.
Art. V. Primarul municipiului Slatina prin Direcpa Generala Economica, Serviciul Cheltuieli,
Financiar, Contabilitate si Serviciul Cultura, Sport, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.
Art. VI. Prezenta hotarare se va aduce la cuno§tin{a publica pe pagina de internet a Primariei
municipiului Slatina §i se comunica la:
Institu{ia Prefectului — Judejul Olt;
Primarul municipiului Slatina;
Viceprimarul municipiului Slatina;
Administrator Public;
Inspectoratul §colar Judetean Olt;
Direcpa Generala Economica;
Direcpa Generala Economica — Serviciul Cheltuieli, Financiar, Contabilitate;
Serviciul Cultura, Sport.
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Hot:

.
17 - consilieri prezenfi
4 - consilieri absenfi
21 - consilieri in functie.

