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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

oRA$uL soLCA
CONSILIUL LOCAL

-Proiect-

HOTARARE
privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al oraqului
solca pentru paiohia ortodoxS ,,Sfin{ii Apostoli" solca
ConsiliulLocalaloraquluiSolca,judelulSuceava;
AvAnd in vedere:
-Expunerea de motive prezentatd de cdtre d-nul cornel-Trifan
primarul oraqului Solca, inregistratd sub nr.5951 din 28'10'2016;
Jehaniuc,
' -Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, resurse
Solca,
umane, impozite gi iu*. locale din cadrul Primdriei oraqului
inregistrat sub nr.5960 din 28'10'2016;
-Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare
buget, finanle, administrarea domeniului public qi privat

economico-sociald,
turism din
al oraqului, agriculiuralospodArie comunald, proteclia rnediului 9i
cadrui Consiliului Local al oraqului Solca;
_ Adresa Arhiepiscopiei Sucevei qi R[d[u(ilor nr.2583101.10.2016,
Prim[ria oraEului
impreuna cu toatd do.r-"ntafia necesara, inregistrata la
Solca sub nr.5569 I 10.1 0.201 6;
in conformitate cu:
-prevederile artS alin.(3) din ordonan{a Guvernului m'8212001
de cult
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitalile
republicatS, cu
apa4inAnd cultelor religioase recunoscute din Romdnia,
modificdrile qi completarile ulterioare;
-prevederi|e art.4 alin,(2) lit'(b) qi ar1.5 alin.(1) din Normele
Guvernului
Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanlei
financiar pentru unitalile
nr.8212001 privind stabilirea unor foime de sprijin
Romania, aprobate prin
de cult aparlinand cultelor religioase recunoscute din
qi
HotdrArea Guvernului nt.141012002, republicatd, cu modificSrile
completdrile ulterioare ;
-prevederile u.c.r-. Solca nt.20131.03.2016 privind aprobarea
sprijin financiar
Regulamentului pentru stabilirea 9i acordarea unor forme de
local al oraqului Solca, pentru unitatile de cult aparlinand

de la bugetul
cultelor ..ligiout. recunoscute din Romania;

nt.27312006 privind finan[ele publice locale, cu
gi complet6rile ulterioare;
modific6rile
^^^"i, t.-Lirt art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.c) Ei art.45 a1in.(2).lit'a) din

-p..r.d.rile Legii

Legea nr.2l5l20}1 privind administrafia publica local6, republicata'
modificdrile gi complet[rile ulterioare;

cu

HOTARA$TE:
Se aprobd acordarea de sprijin financiar de la bugetul local al
oraqului Solca, pentru Parohia Ortodoxd ,,Sfinfii Apostoli" Solca-suma de
50.000 lei, in vederea executdrii lucrdrilor de reparalii imprejmuire la Casa

Art.1.

parohial6.

Art.2. Primarul oragului Solca prin Biroul buget-contabilitate, resurse
umane, impozite gi taxe locale al Primdriei oraqului Solca, va asigura
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri.

INITIATOR,
Cornel-Trifan f ehaniuc
Primarul oragului Solca
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Solca, 28 octombrie 2016

PENTRU LEGALITATE,
Marian L;rngu
Secretarul ora{ului Solca
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