
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$I'L SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea sprijinrtlui financiar de la bugetul local al oraqului Solca

pentru Parohia Romano-CatolicS ,,Cobor6rea Duhului Sfint "
Soloneju Nou, com. Cacica

pentru Biserica Romano-Catolici "SfAntul Mihail" din orasul Solca

Consiliul Local al ora$ului Solca, judelul Suceava;
Avdnd in vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de citre d-nul Comel-Trifan Jehaniuc, primarul

oraqului Solca, inregistrat sub nr.4l77 din 15.07.2019;
- Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, resurse umane, irnpozite

gi taxe locale din cadrul Primbriei oraqului Solca, inregistrat sub nr.4188 din 15.07.2019;
- Rapoftul de avizare al Comisiei penfu progmme de dezvoltare economico-

socialS, buget, finanle, administrarea domeniului public ai privat al oraqului, agriculturd
gospoddrie comru.rald, protecJia mediului $i turism dh cadrul Consiliului Local al
olagului Solca, inregistrat sub ru. 106 drn22.07.20191.

- Cererea Parohiei Romano-Catolicd,,Cobor6rea Duhului Sfent" Solonetu Nou,
com. Cacica penhu Biserica Romano-CatolicE "Sfdntul Mihail" din oraqul Solca
nr.21/05.07.201.9, impreund cu toata documentalia necesari, imegistratd la Primdria
oragului Solca sub nr. 4063/05.07.2019;

In conformitate cu:
- prevederile ar1.3 a1in.(3) din Ordonanla Guvemului nr.82l2001 pdvind stabilirea

unor forme de sprijin financiar pentru unitdlile de cult apa4inand cultelor rcligioase
recunoscute din Romdnia, republicatd, cu modiltcirile gi completirile ulterioare;

- prevederile art.4 alin. (2) Iit. c) qi art. 5 alin. (1) din Normele Metodologice
pentn.r aplicarea prevederilor Ordonanlei Guvemului nr.82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unit61ile de cult apar(inand cultelor rel;gioase
recunoscute din Romdnia, aprobate prin HotdrArea Guvemului nr.147012002, republicatA,
cu modificalile ;i cornpletirile ulterioare:

- prevederile H.C.L. Solca .20/31.03.20L6 privind aprobarea Regulamentului
pentru stabilirea gi acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al

oragului Solcq pentru unitatile de cult apafiinard cultelor religioase recunoscute din
Romania;

- prevederile Legii nr.27312006 privtrd finanJele publice locale, cu modificdrile gi

compledrile ultedoare;
in temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (8) lit. a) din OUG nl.5712019 privind

Coduladrninistraliv;



HOTIRA$TE:

Art. 1 Se aprob6 acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al oragului

Solca, pentru Parohia Romano-Catolicd ,,Cobor6rea Duhului SfAnt " Solonelu Nou,

com. Cacica pentru Biserica Romano-Catolice "Sfentul Mihail" din oraqul Solca in sum6

de 9.758 lei, in vederea executerii lucr6rilor de aulomatizare a clopotului din turnul

bisericii.
Art. 2 Prezenta hotdrare se comunicd, prin intemediul secretarului oraqului Solca,

in temenul prev6zut de lege, Primarului oraqului Solca, Instituliei - Judelul Suceava,

Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite gi taxe locale din cadrul Prim[riei
oragului Solca.

PRESEDINTE DE $EDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Secretarul oraqului SolcaPelru Pavel Maruli
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