ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORASUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea spriiinului linanciar de Itr bugetul local al orasultli Solca
pe;tru Parohia Rom:rno-Catolici ,,CoborArea Duhului SfAnt "
Solone[u Nou, com. Cacica

pentru Biserica Romano-Catolici "sfintul Mihail" din ora;ul Solca
Consiliul Local al oragului So1ca, judelLrl Suceaval
Avind in vedere:
-Expunerea de motive prezentatd cle citre d-nul Con.rel-lrifan'fehaniuc' primarul
oraqr-rlui So1ca, inregistratd sub nr.46E9 din 08 09 2017:
' -Raportul deipecialitate al Bitoului buget-contabiLitate, resurse umane' impozite 9i
08 09 2017;
taxe iocale din cadr'rl P.i.dti"i olaqului Solca, inregistrat sub nr'4690 din
-Rapotul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economicoagriculturi
sociald, buget, finan{e, administrarea domeniului public qi privat al oraEului'
proteclia mediului 5i tu sm din cadrul Corqilirrlrri Local al
g".p"aiti.""rrr*raia,
oraqului Solca;
- Cererea Parohiei Romano-Catolici ,'Coboldrea Duhului Sf'Ant " Solonegu Nou'
com. Cacica pentru Bisedca Romano-Catolici "slintul Mihail" din oragul Solca
Primdria
nr.10/07.09.20i7, inipreund cu [oata] docun'rentatia necesara, inregistratd la
oraqulr-ti Solca sub nr.4658/07.09.2017;
in contbrnitate cu:
-prevederile art 3 alin.(3) din Ordonan{a Guvetnului nr'82/2001 privind stabiiirea
,no, forn,. de sprijin finarciar penku ruitnlile de cult apa4inand cuitelor religioase
ulterioare;
reounoscute din Romdnia, repubLicati, cu modiltcdrjle 9i complet6riLe
penhu
-plevederile afi.4 alin.(2) lit. c) 9i afi.5 alin ( 1) din Normele Metodologice
unor forme
aolicarea orevedetilor Ordonanfei Guvemului ru'82/2001 privind stabilirea
din
a'. .p.rii, ?Ln"r.;u. penlru unitatile de cult apa4inand cultelor religioase recunoscute
R;il;;, aprobate prin Hotirirea Guvernului nr '147012002' republicatd' cu modifictu'ile
5i completilile ulterioare;

'

iprevederile H.C.L. Solca rr.20/11.03 2016 privind aprobarea Regulamentului
ai
pentru stabilirea 5i acorclarea unor fbrme de sprijin flnanciar de la bugetul local
it"irii i"1"", pentru uritatile de cult apafiinand cultelor reiigioase recunoscute din
Romania;
-prevederile Legii nr.27312-006 privircl finanlele publice locale, cu moditicdrile;i
completdrile ultcrioare;
in ten,eiul art.36 a1in.(2) litd), alin(6) litc) 9i an.45 alin.(2) lit.a) din Legea
rrLodihcdrile 9i
nr.215/2001 privind administlalia public6 local6, lepublicatE, cu
completarile ulterioare;

HoTini.$TE:
Art.l.

Se aprobd acordarea tu.rui sprijin financiar de la bugetul local al oragului

Solca, pentru Parohia Romano-Catolicd ,,Cobor6rea Duhului Sfint " Solonelu Nou,
com. Cacica pentru Biserica Romaao-Catolicd "Sfentul Mihail" din oraqul Solca in sumd
de 10.000 lei, in vederea execut6rii lucrtuilor de reparatii qi automatizare a ceasului din

turnul bisericii.

Art.2. Primaml oragului Solca prin Biroul buget-contabilitate, resurse umane,
impozite gi taxe locale al Primdriei oragului Solca, va asigura ducerea la indeplinire a
prevederi lor prezenrei hotarari.
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