
 

HOTĂRÂREA nr.37/16.08.2021 
privind  alocarea de fonduri parohiei Limpezis, de la nivelul comunei 

Movila Banului, judetul Buzau 
 
 
       Consiliul Local al comunei Movila Banului  întrunit în şedinţă ordinară, 
  Având în vedere :   

Ø referatul de aprobare al primarului  comunei Movila Banului  înregistrat la 
nr.4049/10.08.2021; 

Ø raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr.4050/10.08.2021 
Ø avizul comisiei de specialitate nr.4051/10.08.2021 
Ø cererea  preotului paroh  din satul  Limpezis înregistrată la nr.. 
Ø Prevederile HCL nr.13/23.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 

2021 la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
Ø prevederile art.5, alin.(3), art.14 alin.(2)-(4), art. 23 alin.(1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Ø prevederile art.3 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind 
stabilirea unor forme de spijin financiar  pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute în România republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Ø prevederile art.4, alin.(2), art 5 şi art.14 – art.16 din Hotărârea Guvernului 
nr.1470/2002  privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.G nr.82/2001 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 136, art. 139 si art. 196, alin.1, litera “a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se  aprobă alocarea sumei de 75.000 lei  pentru parohia de la nivelul 
comunei Movila Banului,  satul Limpezis, sumă necesară pentru realizarea 
lucrarilor pentru construirea unui gard de imprejmuire. 
Art.2.  Suma mai sus menţionată,  va  fi alocată  din bugetul  local al comunei 
Movila Banului, judetul Buzau. 
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se însărcinează Primarul 
comunei Movila Banului  prin  Compartiment financiar-contabil, impozite si taxe 
,achizitii publice. 



Art.4. Secretarul general al comunei va transmite prezenta catre Institutia 
Prefectului – judetul Buzau in vederea exercitarii controlului de legalitate si tuturor 
persoanelor si institutiilor interesate. 
 
Movila Banului, 16.08.2021 
 
 
Presedinte de sedinta, 
Frone Florica 

Contrasemneaza,  
Secretar general, 

Ionita Alexandru Florin 
 
 
 
 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Movila Banului  în ședința  
extraordinară  din data de 16.08.2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 10 voturi ”pentru” , 0 ”abținere”  și 0 voturi 
”împotrivă”, din numărul total de 11 consilieri în funcție și 10 consilieri prezenți la ședință. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


