ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL MOVILA BANULUI
HOTĂRÂRE NR .39/28.06.2019
privind alocarea de fonduri parohiilor de pe raza comunei Movila
Banului, judetul Buzau
Consiliul Local al comunei Movila Banului întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere :
- expunerea de motive prezentată de primarul comunei Movila Banului
înregistrată la nr.3232/19.06.2019;
-raportul
compartimentului
de
specialitate,
înregistrat
la
nr.3233/19.06.2019;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3234/19.06.2019 la
proiectul de hotarare privind alocarea de fonduri parohiilor de pe raza
comunei Movila Banului, judetul Buzau
- cererea preotului paroh din satul Movila Banului si satul Cioranca
înregistrată la nr.1488/12.03.2019
- cererea preotului paroh din satul Limpezis înregistrată la nr.
1482/12.03.2019
-cererea pastorului Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea din satul Movila
Banului inregistrata sub numarul 3223/19.06.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.30/16.04.2019 privind
aprobarea bugetului local pe anul 2019 si lista de investitii la nivelul
comunei Movila-Banului.
- 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;
- 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;
- 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;
- prevederile art. 36 alin.(4) lit.”a” şi alin .(6) lit. „c” din Legea nr.
215/2001 privind admininstraţia publică locală republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45 alin.(2), lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 30000 lei pentru parohiile de la
nivelul comunei Movila Banului, satele Movila Banului, Cioranca si
Limpezis, sumă necesară pentru achizitionarea de combustibil(cocs
petrolier) pentru incalzirea unitatilor de cult.
Art.2. Suma, mai sus menţionată, va fi alocată din bugetul local.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul comunei Movila Banului prin Compartiment financiarcontabil, impozite si taxe ,achizitii publice.
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se
comunică primarului comunei Movila Banului, Compartimentului
financiar-contabil, impozite si taxe ,achizitii publice, preotului paroh din
satele Movila Banului si Cioranca, preotului paroh din satul Limpezis,
pastorului Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea din satul Movila Banului
şi Instituţiei Prefectului Judeţul Buzău în condiţiile şi termenele
prevăzute de lege .

Preşedinte de şedinţă,
Dumitru Paul
Contrasemnează,
Secretar,
Ionita Alexandru Florin
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Movila Banului in
sedinta din data de 28.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 45 alin 1, 2 sau 3 din
legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata , cu un numar de 9 voturi
pentru,0 abtineri si 0 voturi impotriva , din numarul total 9 de consilieri in functie si
9 consilieri prezenti la sedinta.

