PRIMARIA ORAŞULUI B~ILE

OL~NE}TI
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Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com

PROIECT NR.88
H O T Ă R Â R E A nr. ...
privind: Alocarea prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor
proprii ale Parohiei Baile Olanesti
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a
ordinara din data de 26 octombrie 2018 la care participata un num`r de ... consilieri
locali din totalul de 13 [n func\ie.
Vaz@nd ca a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl. Ghitulescu Marius – consilier local.
Având în vedere:
- referatul nr. 11341/22.10.2018 prin care dl. viceprimar Tomescu Marian Ilie
propune aprobarea acordarea sumei de 25.000 lei cu titlul de ajutor financiar catre
PAROHIA BAILE OLANESTI, cu sediul in orasul Baile Olanesti, str. Livadia, nr. 8,
judetul Valcea, cod inregistrare fiscala 22276172, reprezentata prin paroh Grosenoiu
Emilian, suma ce va fi utilizata pentru conservarea, amenajarea si intretinerea cladirilor
Bisericii Izvorul Tamaduirii din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea;
- cererea nr. 59/11.10.2018 emisa de Arhiescopia Ramnicului – Parohia Baile
Olanesti se solicita acordarea sprijinului financiar in limita sumei de 25.000 lei, pentru
conservarea, amenajarea si intretinerea cladirilor anexe din cadrul Bisericii Izvorul
Tamaduirii, cu scopul de a se putea desfasura activitati de asistenta sociala si
evenimente cultural-religioase in anexele lacasului de cult;
- expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de
hot`r@re, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii din
cadrul consiliului local, cat si avizul de legalitate al secretarului ora]ului.
Cu respectarea prevederilor: art.3 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001,
aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu
modificările şi completările ulterioare; art.4 alin.(2) lit. c) din Hotărârea de Guvern
nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
O.G. nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr.52/2003
privind transparen\a decizional`.

Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorității consilierilor în funcție,
respectiv voturi"pentru"=...; „abtineri”=...; „impotriva”=....
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.”d”şi alin.(6) lit.”c” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, consiliul local
H O T Ă R Ă } T E:

Art. 1 – Se aprobă reapartizarea de la bugetul local al orasului Baile Olanesti, judetul
Valcea, a sumei de ............. lei cu titlul de ajutor financiar catre PAROHIA BAILE
OLANESTI, cu sediul in orasul Baile Olanesti, str. Livadia, nr. 8, judetul Valcea, cod
inregistrare fiscala 22276172, reprezentata prin paroh Grosenoiu Emilian, suma ce va fi
utilizata pentru conservarea, amenajarea si intretinerea cladirilor Bisericii Izvorul
Tamaduirii din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea.
Art. 2. – Documentele justificative privind decontarea sumei alocate vor fi transmise la
compartimentul Buget-contabilitate din cadrul Primăriei orasului Baile Olanesti la
momentul fiecarei operatiuni privitoare la efectuarea lucrarilor de conservare, amenajare
si intretinere a cladirilor din cadrul Bisericii Izvorul Tamaduirii.
Art. 3 – Cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hotarari se [mputernice]te Primarul
ora]ului Baile Olanesti, judetul Valcea, prin compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate.
Prezenta se comunic` Primarului ora]ului Baile Olanesti, compartimentului Bugetcontabilitate, Institu\iei Prefectului, jude\ul V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\` publica prin
afisare si publicare pe pagina de internet a institutiei.
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