JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR.36 /2016
privind aprobarea alocării a sumei de 15 000 de lei din bugetul local Parohiei Ortodoxe Române VulcanParoşeni ca sprijin financiar, în vederea achiziţionării unei centrale termice pentru biserica
„Sf. Apostol Toma”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Vulcan înreg. sub nr. 41/8612/24.03.2016
prin care se propune acordarea unui sprijin financiar din bugetul local Parohiei Ortodoxe Române VulcanParoşeni în vederea completării fondurilor necesare achiziţionării unei centrale termice pentru biserica „Sf.
Apostol Toma”;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 41/8613/2016, raportul Direcţiei economice din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 41/8614/2016, avizul comisiei de
specialitate „Economico-financiare şi de disciplină ”, înregistrat sub nr. 41/8615/2016 precum şi avizul
comisiei de specialitate „Juridică şi de Disciplină”, înregistrat sub nr. 42/8615/2016, de pe lângă Consiliul
local;
Văzând cererea înregistrată sub nr. 18475/24.03.2016 formulată de către preot paroh Stancu Nicolae
prin care solicită acordarea unui sprijin financiar, pentru biserica cu hramul „Sf. Apostol Toma”;
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 , art. 14 din Normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, aprobate prin H.G .nr. 1470/20012, republicată,
precum şi cu dispoziţiile art. 5, alin. 3, art. 20, alin.1, lit.”i” , Anexa 2, cap. I, pct. 9 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.(6) lit. (c) şi al art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1 Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local Parohiei Ortodoxe Române
Vulcan-Paroşeni , în vederea completării fondurilor necesare achiziţionării unei centrale termice pentru
biserica cu hramul „Sf. Apostol Toma”.
ART.2 Suma prevăzută la art. 1 va fi suportată de la bugetul local , capitolul 67.02 „Cultură Recreere - Religie ”, iar documentele justificative vor fi transmise până cel târziu la data de 31 decembrie a
anului în curs, în conformitate cu prevederile legale.
ART.3 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, primarului
municipiului Vulcan, Direcţiei economice, Direcţiei tehnice, Parohiei Ortodoxe Române Vulcan-Paroşeni
şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 30.03.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Merişanu Cristian Ion

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 17 voturi „pentru”

