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Nr.229/13.07.2021

HOTARARE
Referitoare la: acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfdntul Stefan
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Tntrunit in sedinfa extraordinary din data
de 13.07.2021;
Avand in vedere:
- Solicitarea Parohiei Sf. Stefan din municipiul Slatina, judeful Olt, reprezentata prin preot Duca
Gheorghe Lucian, Tnregistrata la Primaria municipiului Slatina cu nr.57558/07.07.2021, in vederea
acordarii unui sprijin financiar pentru continuarea lucrarilor de pictura §i achizifionare - montare ferestre
la pridvor;
- Inijiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 58369/09.07.2021;
- Raportul de specialitate al Serviciului Cultura - Sport nr.58376/09.07.2021;
- Raportul de specialitate al Direcjiei Generale Economice nr.58573/09.07.2021;
- Prevederile Hotararii Consiliului Local nr.80/20.04.2021, referitoare la aprobare buget local de
venituri si cheltuieli pe anul 2021, cu modificarile .j7 completarile ulterioare;
- Prevederile Hotararii Consiliului Local nr.l99/15.06.2021, referitoare la aprobarea
Regulamentului pentru acordare sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Slatinsa unitatilor
de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania;
- Prevederile art.3, alin. (3) din O.G. nr. 82/2001, republicata, privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unitajile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania;
- Prevederile art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001
aprobate prin H.G nr. 1470/2002;
- Prevederile art. 10 alin.6 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa §i regimul general al
cultelor, cu modificarile §i completarile ulterioare;
- Prevederile art. 14 din Legea nr.273/2006 privind fman{ele publice locale, cu modificarile §i
completarile ulterioare;
- Avizul favorabil al Comisiei de buget finante;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru activitati socio-culturale, culte si sport;
in temeiul prevederilor art. 129 alin. (8) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) §i art.196 alin.l lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTARA$TE:
Art. 1. Se aproba acordarea unui sprijin financiar Tn valoare de 58.587,72 lei catre Parohia Sf.
§tefan din municipiul Slatina, str. Plevnei, nr.6, judejul Olt, reprezentata prin preot paroh Duca Cheorghe
Lucian, Tn vederea continuarii lucrarilor de pictura si achizi{ionare - montare ferestre la pridvor.
Art. 2. Suma prevazuta la art.l, va fi suportata din bugetul local aferent anului 2021, Capitolul
„Cultura, recreere §i religie” §i va fi virata Tn contul Parohiei Sfantul Stefan, cont curent in lei nr:
R073RNCB0200140537240001, deschis la Banca Comerciala Romana S.A., sucursala Slatina, Olt
Beica.
Art. 3. (1) Termenul pentru depunerea documentelor justificative este de 30 de zile de la realizarea
obiectivului pentru care s-a acordat sprijinul financiar.

(2) In situatia tn care nu se vor justifica sumele acordate In termenul mentionat, Parohia Sf.
Stefan va achita penalita^i conform legislatiei fiscale In vigoare la data acordarii sprijinului financiar.
(3) Depa§irea termenului pentru depunerea documentelor justificative cu o perioada mai mare
de 30 zile atrage dupa sine restituirea sumei acordate §i a penalitSfilor calculate pana la data restituirii
integrate a sumei.
Art. 4. Prezenta hotSrare va fi adusa la Tndeplinire de Primarul municipiului Slatina prin Serviciul
Cultura - Sport §i Directia Generala Economica - Serviciul Financiar, Contabilitate.
Art. 5. Prezenta hotarare se va aduce la cuno§tin{a publica pe pagina de internet a Primariei
municipiului Slatina si se va comunica la:
- Institufia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Directia Generala Economica;
- Directia Generala Economica - Serviciul Financiar Contabilitate;
- Serviciul Cultura, Sport;
- Parohia Sfantul §tefan.

Pre^int^rf3^^nta,
STROIULEASAvUdredana’^iy ihaela

Secretar

Hotararea a fost'adoptata cli 18 voturi PENTRU”.
18 - consllierijp rezep fi
3 - consilierTabsent*
21 - consilieri in functie.

asemneaza,
al municipiului Slatina
ihai - Ion IDITA

