ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA UMBRARESTI
CONSILIUL LOCAL
HOT ARAREA nr.
din 28.07.2020

36

privind : acordarea unui sprijin financiar Parohiei Umbraresti II pentru executia obiectivului
"Centrul Social Cultural"
Initiator: Stoica Paraschiv, primarul comunei Umbraresti , judetul Galati;
Nr.de inregistrare si data depunerii: 5702 din 20.07.2020
Consiliul Local al Comunei Umbraresti, judetul Galati, lntrunit In sedinta ordinara din data
de 28.07.2020;
Avand In vedere Referatul de aprobare al initiatorului lnregistrat sub nr. 5703 din
20.07.2020;
Avand In vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de
specialitate lnregistrat sub nr. 5704 din 20.07.2020;
Avand In vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Avand in vedere solicitarea Parohiei Umbraresti II , inregistrata sub nr. 5581 din 15.07.2020;
Avand in vedere Hotararea Consiliului local Umbraresti nr. 11 din 17.02.2020 privind
aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020;
Avand In vedere prevederile art.4 alin.(2) si ale art.14 alin.(1) din HG nr.l470/2002 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania,
republicata;
Avand In vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin.(8) lit. a) din O.U.G.
nr.57 /2019 privind Codul administrativ;
in baza art. 139 alin.(3) lit.i) si ale art.l96 alin .(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba acordarea unui sprij in financiar de 100.000 lei Parohiei Umbraresti II
pentru continuarera lucrarilor de construire" Centrul Social Cultural", de Ia bugetullocal capitolul
67.02.06.
Art.2. Primarul va duce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari prin compartimentul de
special itate.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetul Galati In vederea
exerciH1rii controlului cu privire Ia legalitate, persoanelor interesate ~i se aduce Ia cuno~tinta publica
prin grija seer rului comunei prin afi~are Ia sediul Primariei Comunei Umbraresti.
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