
                                                                                                   
                                  

 
HOTĂRÂRE 

 
Referitor la: aprobare bugetului local al municipiului Slatina pentru anul 2007  

 
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 07.02.2007, 
    Având în vedere: 

- referatul nr. 1502/06.02.2007 al Direcţiei Economice; 
- raportul ordonatorului principal de credite nr.2476/06.02. 2007; 
- avizul favorabil al comisiei de studii, prognoze economico – financiare, buget, finanţe, şi 

administrarea domeniului public şi privat din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina. 
-  prevederile art. 19 şi art. 20 lit. a), h) şi i) din Legea nr. 273/2006  privind finanţele 

publice locale; 
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(2) lit. a) şi (4), lit. a), şi art. 46 alin.(2) lit. a) din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului Slatina  pe anul 2007 

conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă notele de fundamentare şi fişele obiectivelor de investiţii conform anexelor 

2 - 165 , pentru obiectivele de investiţii şi reparaţii ce se vor derula în anul 2007. 
Art.3. Se aprobă programul de investiţii conform anexei nr.1.1. la prezenta hotărâre.  
Art.4. Se aprobă programul de investiţii pe anul 2007 cu finanţare din creditul contractat 

conform anexei nr.1.2. 
Art.5. Se aprobă programul de reparaţii străzi conform anexei nr.1.3. la prezenta hotărâre. 
Art.6. Se aprobă programul de reparaţii unităţi de învăţământ conform anexei nr.1.4. la 

prezenta hotărâre. 
Art.7. Se aprobă programul de dotări conform anexelor nr.1.5. şi 1.6 la prezenta hotărâre la 

prezenta hotărâre. 
Art.8. Se aprobă programul de reparaţii şi întreţinere autorităţi publice conform anexei 

nr.1.7. la prezenta hotărâre. 
Art.9. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli  al Direcţiei Administrarea Domeniului 

Public şi Privat pentru anul 2007 conform anexei nr.1.8 la prezenta hotărâre. 
Art. 10. Anexele nr. 1 – 165   fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.14 Primarul municipiului Slatina, Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică şi Direcţia 

Administrarea Domeniului Public şi Privat Slatina vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art. 15.  Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului -  Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Direcţia Tehnică 
- Direcţia Economică. 
- Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat Slatina. 
 

 Preşedinte de şedinţă,                                                             Contrasemnează:      
              Ştefan NECULA                                     Secretarul municipiului Slatina, 

                   Mihai-Ion IDITA 
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