ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ORAS MURFATLAR
HOTĂRÂREA
NR. 81 DIN 30.07.2018
privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitati de cult de pe raza orasului
Murfatlar

Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi,30.07.2018 ;
Vazand:
- Proiectul de hotarare si referatul de aprobare initiate de Primarul orasului Murfatlar, Valentin
Saghiu;
- Raportul Comisiei de evaluare a procedurii de atribuire a unor sprijine unitatilor de cult;
- Raportul de specialitate al contabilului sef;
- Avizul comisiei nr. 1;
- Avizul de legalitate al secretarului;
In conformitate cu art. 3 alin. (3) OG 82/2001, republicată, actualizată, privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România,
art. 15 din HG nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001 republicată, actualizată,
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute în România,
În temeiul prevederile art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se aloca de la bugetul local al Primariei Orasului Murfatlar suma de 3500 lei catre
Parohia Bisericii II Basarabi , in vederea achizitionarii de material lemnos si carbuni pentru incalzirea
lacasului de cult pe timpul iernii.
Art.2. –In termen de maxim 30 zile, de la data primirii sprijinului financiar, conducerea unitatii
de cult, mentionata la art.1 va prezenta serviciului Financiar Contabil din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului deconturi justificative privind modul de utilizare a sumei alocate.
Art. 3 –Serviciul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului va aduce
la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 4 -Secretarul orasului va comunica prezenta factorilor interesati.
Prezenta a fost adoptata cu 17 voturi pentru, ……-.….. abtineri, …….-…. voturi impotriva.
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