ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia “Adormirea
Maicii Domnului “ din sat Dâmbroca , comuna Săgeata , judeţul Buzău
Consiliul Local al comunei Sageata judeţul Buzău ,
Având în vedere :
- expunerea de motive a viceprimarului Comunei Sageata, judetul Buzau, dl Ilie
Constantin, care indeplineste si atributiile conferite de lege primarului ,
conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,
înregistrată la nr.217 din 21.11.2018;
- referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei înregistrat la nr.218 din 21.11.2018;
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat la nr. 219/21.11.2018
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , judetul
Buzau ;
In conformitate cu :
- prevederile Hotărâri Consiliului Local nr. 16/2018 privind aprobarea
bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Săgeata , pe anul 2018 ,
rectificat ;
- 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 din România , republicată , cu modificările şi completările
ulterioare ;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;
In temeiul art. 36, alin. (2) lit.d coroborat cu alin (6) lit.c , art. 45 alin.(2)
lit.a) şi art.115 alin (1), lit ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se alocă Parohiei “Adormirea Maicii Domnului “ din sat Dâmbroca ,
comuna Săgeata , judeţul Buzău, din bugetul local al comunei de la capitolul
“Cultură , recreere şi religie “ , suma de 10.000 lei , pentru finalizarea

picturii

în interiorul lăcaşului de cult .
Art.2 Conducerea unităţii de cult menţionată la art.1 va prezenta la
compartimentul financiar contabil , documente justificative privind modul de
utilizare a sumei repartizate .
Art.3 Viceprimarul comunei Sageata , judetul Buzau , care îndeplineşte
atribuţiile conferite de lege primarului conform prevederilor art.72 alin (1) din
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata , cu modificarile
si completarile ulterioare ,

prin intermediul

compartimentului financiar

contabil , impozite si taxe locale , resurse umane , achiziţii publice si urbanism
si amenajarea teritoriului , va

aduce la indeplinire prevederile prezentei

hotarari
Art.4 Secretarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate.
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