ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
ORAŞ MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
NR. 51/28.04.2021
privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unități de cult de pe raza
orașului Murfatlar
Consiliul Local Murfatlar întrunit în ședința ordinara azi, 28.04.2021;
Văzând:
- Proiectul de hotarare initiat de Primarul orasului Murfatlar, Cojocaru Gheorghe;
- Raportul de specialitate al dnei Bulat Neriman;
- Avizul comisiei nr. 1;
In conformitate cu prevederile cu art. 3 alin. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare; art. 15 din HOTĂRÂRE nr.
1.470 din 12 decembrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin 1 lit a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Murfatlar;
HOTĂRĂSTE:
Art. 1 Se aprobă alocarea de la bugetul local al Primăriei orașului Murfatlar suma de
4.000,00 lei către Parohia Bisericii II Basarabi, cu ocazia sărbătoririi Hramului Sfinților
Impărați Constantin și Elena.
Art. 2 În vederea justificării sprijinului financiar, în termen de 180 de zile, de la data
primirii sprijinului financiar, Parohia Bisericii II Basarabi va prezenta Serviciului Buget,
Finanțe, Contabilitate, documente specifice privind modul de respectare a destinației fondurilor
alocate, precum și justificarea utilizării acestora de către unitatea de cult beneficiară a sprijinului
financiar alocat.
Art. 3. Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a
primarului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 - Secretarul general al oraşului va comunica prezenta Instituţiei Prefectului – Judeţul
Constanţa, Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, va aduce la cunoștința publică
Prezenta a fost adoptată cu 16 voturi pentru, …… abțineri, …. voturi împotrivă.
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SAMOILĂ MARIAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
VINTILĂ FLORIN

