ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind alocarea de la bugetul local al comunei Straja, judelul Suceava a sumei de 30.000
lei Bisericii Lui Dumnezeu Apostolice Penticostale Straja, judefu! Suceava pentru
realizarea obiectivului: Instalatii termice de incilzire interioare la biserici
Consiliul Local al comunei Straja, judetul Suceava;
Av6nd in vedere:

- Expunerea de motive
21.08.2018;

a primarului comunei Straja, dl, Jursavle Mihai inregistrat5 sub nr.5435 din

- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil, inregistrat sub nr.
- Cererea Bisericii Lui Dumnezeu Apostolice Penticostale Straja inregistratd sub nr,

5500 din

23.08.2018;

5396 din

21.08.2018, insolit5 de actele justificative;

In conformitate cu:
- dispoziliile art. 3 alin. (3) din O.G. nr. B2l200t privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unititile de cult apa(in6nd cultelor religioase recunoscute din Rom6nia, republicatS, cu modific5rile gi
complet5rile ulterioare;

- dispoziliile art. 4 alin. (2) lit. a) 9i art. 5 din H.G. nr. t47012002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan[ei Guvernului nr, 82/2001 privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unit5tile de cult apa(in6nd cultelor religioase recunoscute din Rom6nia, republicat5, cu
modifi c5rile gi com pletdrile ulterioare;
In temeiul dispoziliilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) 9i alin. (6) lit. c), art, 45 alin. (2) lit. a) 9i art.
115 alin. (1) lit, b) din Legea nr.21512001 privind Administratia Publicd Local5 republicatS, cu m odific5rile gi
complet5ri le ulterioare,

HorAnAgrE:
Aft.1. Se aprob6 alocarea sumei de 30.000 lei Bisericii Lui Dumnezeu Apostolice Penticostale Straja,
pentru realizarea obectivului: Instalalii termice de inc5lzire interioare la biseric5.
Art.2. Conducerea bisericii mefiionate la aft. 1 va prezenta Compaftimentului financiar-contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului p6nd la data de 31 decembrie 2018, deconturi justificative
privind modul de utilizare a sumei repartizate, cu respectarea condiliilor prev5zute de art. 15 din H.G, nr.
t47012002, republicat6, cu modific5rile gi completSrile ulterioare,
Art.3. Prezenta hotd16re poate fi atacat6 la instanla de contencios administrativ in condiliile Legii nr.
55412004, cu modificSrile 5i complet6rile ulterioare.
Ad.4. Primarul comunei Straja va aduce la indeplinire prevederile prezentei hot5rdri.
Art.s. Prezenta hotSrdre se comunic5 la:
Institulia Prefectului - judelul Suceava
Primarul comunei
Compartimentulfinanciar-contabil
Biserica Lui Dumnezeu Apostolicd PenticostalS Straja
Afisare public5

-
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PRE9EDINTE DE SEDINTA,
Pintescu Vasile

Straja, 24.08.2018
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