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HOTĂRÂRE
Referitoare la: aprobarea organizării şi cheltuirea sumei de 80.000 lei pentru desfăşurarea
festivalului concurs naţional al copiilor „Căluşul Românesc", ediţia a XXII-a,
fn perioada 22 — 26 iunie 2022
CONS1LIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLAT1NA, Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de
31.05.2022.
Având in vedere:
- prevederile H.C.L. nr. 69/28.02.2022, referitoare la „aprobare Programe şi proiecte culturale,
educative şi manifestări sportive pe anul 2022, cu modificările ulterioare, conform cărora a fost
aprobată organizarea festivalului naţional al copiilor „Căluşul Românesc", ediţia a XXII-a;
- iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.64619/23.05.2022;
- raportul de specialitate al Serviciului Cultură, Sport, Inregistrat cu nr.64624/23.05.2022;
- raportul de specialitate rir.64648/23.05.2022 al Direcţiei Generale Economice;
- adresa Inregistrată cu nr. 64518/23.05.2022 - protocolul de colaborare Intre Palatul Copiilor
„Adrian Băran" şi Primăria municipiului Slatina;
- avizul favorabil al Comisiei de buget - finanţe;
- avizul favorabil al Comisie juridice şi de disciplină;
- avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport;
in temeiul prevederilor art.129, alin. (7) lit. a), d), art. 139, alin.(3), lit. „a" şi art. 196, alin.
(1), lit. „a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 — Se aprobă organizarea si programul manifestării „Căluşul Românesc", ediţia a
XXII-a, organizată 1n perioada 22 - 26 iunie 2022, conform protocolului semnat Intre Palatul
Copiilor „Adrian Băran" şi Primăria municipiului Slatina.
Art. 2 — Se aprobă alocarea din bugetul local al anului 2022, Capitolul 67.02 „Cultură,
recreere şi religie" a sumei de 80.000 lei şi angajarea cheltuielilor 1n limita sumei menţionată
anterior pentru organizarea manifestării „Căluşul Românesc", ediţia a XXII-a, 1n perioada 22 26 iunie 2022.
Art. 3 — Suma menţionată la art. 2 va fi virată 1n contul ce apartine Palatului Copiilor
„Adrian Ilăran" din municipiul Slatina, respectiv: R018TREZ5065005XXX003720, deschis la
Trezoreria Municipiului.

Art. 4 — Palatul Copiilor „Adrian Băran" din municipiul Slatina, reprezentat legal prin
domnul director Brăileanu Ilie, are obligaţia de a depune la Prim'ăria municipiului Slatina
documentele justificative privind cheltuirea sumei conform destinaţiei pentru care a fost acordată,
1n termen de 30 zile de la finalizarea manifestării „ Căluşul Românesc", ediţia a XXII-a, ce se va
desfăşura 1n perioada 22-26 iunie 2022.
Art. 5 — Prezenta hotărâre va fi adusă la Indeplinire de Viceprimarul municipiului Slatina,
Directia Generală Economică — Serviciul Cheltuieli, Financiar, Contabilitate, Serviciul Cultură —
Sport şi reprezentatul legal al Palatului Copiilor „Adrian Băran", domnul director Brăileanu
Ilie.
Art. 6 — Prezenta hotă'rke se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a
Primăriei municipiului Slatina şi se comunică la:
Institaţia Prefectului - Judeţul Olt;
Primarul municipiului Slatina;
Viceprimarul municipiului Slatina;
Direcţia Generală Economică;
Directia Generală Economică — Serviciul Cheltuieli, Financiar, Contabilitate;
Palatul Copiilor „Adrian Băran";
Serviciul Cultură, Sport;
Persoana nominalizată la art. 4.
PreOinţe de şed,inţă,\
ILLE Violeta Cristina

Contrasemnează,
Secretar general al municipigluiSlatina
Mihai - IWEDIT-A

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU".
- consiben prezenţi
..
'.consiben absenţi
21 - consilieri 1n funcţie.

