
;

•

•

Consiliul Local al municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: office@primariaslatinaso site: www.primariaslatina.ro

Nr.117/29.05.2020

HOTARARE

Privind: aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabilA de la bugetul local al municipiului

Slatina pentru activitAti de interes local pe anul 2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA intrunit in sedinta ordinard din data de

29.05.2020.

Avand in vedere:

- Initiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 36505/21.05.2020;

Raportul de specialitate al Serviciului Cuhurt, Sport nr. 36660/21.05.2020;

- Raportul de specialitate al Directiei Generale Economice nr.37077/25.05.2020;

Prevederile Hotararii Consiliului Local nr.23/19.02.2020, referitoare la aprobare buget local de

venituri si cheltuieli pe anul 2020, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.

66/13.04.2020, referitoare la aprobare rectificare Buget Local de venituri si Cheltuieli pentru

anul 2020;

- Prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 55/28.02.2020, referitoare la aprobarea Programului

anual pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2020;

- Raportul nr. 31885/27.04.2020 al Comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor cu finantare

nerambursabilk

Prevederile art. 14, alin. 1-5 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile art. 5 din Legea 350/2005, privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri

publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificArile si completarile

ulterioare;

Prevederile art. 15, alin. 1, din Legea 350/2005, privind regimul finantarilor nerambursabile din

fondurile publice pentru activitAti non-profit de interes general;

Avizul favorabil al Comisiei de buget, finante; .
Avizul favorabil al Comisiei pentru activitati socio-culturale, culte si sport;

In conformitate cu prevederile art. 129 aim. (7) lit, a), c), d), e), f), art. 139 alin. (3) lit, a) si

art.196 alin.1 lit, a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba lista proiectelor cu finantare nerambursabilA alocata de la bugetul municipiului

Slatina pentru activitAti nonprofit de interes local pe anul 2020, conform anexei nr.1, parte

integranta din prezenta hotarare.



Art. 2. Se aproba finantarea de la bugetul local al municipiului Slatina a proiectelor prezentate in

anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Serviciul Cuhurl, Sport si Directia Generala

Economia

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica la:

- Institutia Prefectului - Judetul Olt;

- Primarul municipiului Slatina;

- Administratorul Public al municipiului Slatina;

Directia Generala Economicd;

- Serviciul Cuhued, Sport;

Persoanele fizice i juridice nominalizate in anexa.

• 
Presedinte de edin
TITA Dumitrel - Vi

•

Contrasemneazi,
Secretar general al municipiului Slatina

Mihai - Ion 1DITA

Hotfirfirea a lost adoptata cu 17 voturi „PENTRU".
17 - consilieri prezenti
3 - consilieri absenti
20 - consilieri in functie.



Anexa nr.1 la H.C.L. nr.117/29.05.2020

Nr.

Crt.
Denumire solicitant Titlu proiect

Valoare
finantare
propusa

1. FIRARU ELENA MONICA Drumuri aspre catre astrele sportului alb —
Andrei Firaru 20.000,00

2. ASOCIATIA CULTURAL -
ARTISTICA LYRA

Slatina muzicala — traditie si
contemporaneitate, editia a XIII-a 70.000,00

3.
ASOCIATIA SAL VATORI
OLTENI — SPRIJIN
PENTRU VIATA

SOS Viata!
15.000,00

4. C S OLTENIAC.S.
TAEKWONDO

Dezvoltarea sportului prin intermediul
spatiului virtual 25.000,00

5-
A.C.S. ATHLETIC
SLATINA

Dezvoltarea fotbalului de performanta la
nivel juvenil, Municipiul Slatina, pentru
anul 2020 20.000,00


