
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind alocarea unei sume din bugetul local al oraqului Solca pentru Parohia

.o*urro-.utolicfl "Coborirea Duhului Sfffnt" Solone{u Nouo com. Cacica pentru Biserica

romano-catolicl "Sfffntul Mihail" din ora;ul Solca.

Consiliul Local al oraqului Solca, judelul Suceava;

AvAnd in vedere:
- Expunerea de motive prezentata de catre primarul oraqului

!5ranu-Hofndr, inregistrat[ sub nr. 3684 din 31'07.2015;
- Raporlul prezentat de cdtre primarul oraqului Solca. domnul

Solca, domnul Valeru!

Valeru{ Jdranu-Hofn[r,
inregistrat sub nr. 3702 din 31.01 .2015".

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale,

buget, finantre, administrarea domeniului public gi privat al oraEului, agriculturd, gospodf,rie

comunal[, protec{ia 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. 3716 din 3l .01.2015:'

- adresa Parohiei romano-catolice"CoborArea Duhului Sfint" Solonelu Nou, comuna

Cacica, pentru Biserica romano-catolic[ "sfdntul Mihail" din oraEul Solca, judelul Suceava,

inregistratd sub numdrul 3 53 5 121 .07 .201 5 ;

- prevederile art. 3 alin. (3) din OG nr.8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin

financiar pentru unitAlile de cult aparlinAnd cultelor religioase recunoscute in Romdnia;

- prevederile Legii nr. 21312006 privind finanlele publice locale, cu modificarile qi

complet[rile ulterioare; r ,

In temeiul aft.36 alin. 6 lit. (c) ;i art. 45 din Legea nr,21512001 a administra{iei publice

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

HOTARA$TE:

Afi. 1 Se aprobd alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul local al oraqului Solca, pentru

parohia romano-catolicd "CoborArea Duhului Sf6nt" Solonefu Nou, comuna Cacica, pentru

Biserica romano-catolica "sfdntul Mihail" din oraqul Solca, ludelul Suceava, in vederea

acoperirii unei p6rli din valoarea lucririlor de renovare a cladirii'
Ar1.2 Suma va f,r alocatd din bugetul local al oraqului Solca in cadrul capitolului bugetar

67.O2 "Servicii religioase", titlul 59, art. 12 "Suslinerea cultelor" conform devizului de lucrdri

anexat.
Art. 3 Primarul oraqului Solca, prin Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite

qi taxe locale va duce la indeplinire prevederile prezentei hotirAri.

PRESEDINTE DE $E
Gheorghe Ghin
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