
RONIANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind alocarea unei sume din bugetul local al oraqului Solca Parohiei Ortodoxe

"Sfin{ii Apostoli Petru si Pavel" Solca

Consiliul Local al oragului Solca, judelul Suceava;

Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive prezentata de c[tre primarul oraqului Solca, domnul Valeru]

Jdranu-Hofndr, inregistratd sub nr. 3661 din 30.07.2015;
- Raporlul prezentat de cf,tre primarul oraqului Solca, domnul Valeru| faranu-Hofndr,

inregistrat sub nr. 3662 din30.07.20151,
- Raporlul de avrzarc al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale,

buget, finanle, administrarea domeniului public qi privat al oraqului, agriculturd, gospoddrie
comunald, proteclia mediului qi turism din cadrul Consiliului local;

- Raportul Biroului buget-contabilitate, resurse umane. impozite qi taxe locale din cadrul
Primdriei oraqului Solca, inregistrat sub nr. 3715 din 31 .07.2015;

- adresa Parohiei Ortodoxe"Sfinlii Apostoli Petru gi Pavel" Solca inregistrat[ sub

numdrul 5 5 I I 04.02.201 5 ;

- prevederile art.3 alin. (3) din OG nr.8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitilile de cult aparlinAnd cultelor religioase reounoscute in Romdnia;

- prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modific[rile gi

complet5rile ulterioare;
In temeiul art.36 alin. 6 lit. (c) Ei art. 45 din Legea nr.21512001 a administra{iei publice

locale, republicatd, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare;

uorARA$rE:

Art. 1 Se aproba alocarea sumei de 53.000 lei din bugetul local al oraqului Solca, pentru

Parohia Ortodoxd "Sfinfii Apostoli Petru qi Pavel" Solca, in vederea lucrdrilor de inlocuire a

tAmpldriei interioare.
Ar1.2 Suma va fi alocatd din bugetul local al oraEului Solca in cadrul capitolului bugetar

67.02 "Servicii religioase", titlul 59, art. 12 "Suslinerea cultelor" conform devizului de lucrdri
anexat.

Aft. 3 Primarul oraqului Solca, prin Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite
gi taxe locale va duce la indeplinire prevederile prezentei hot[rdri.
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