ROMANIA
JUDETUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL SPANTOV
HOTARARE
privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru completarea fondurilor
proprii pentru Parohia „Sfantul Nicolae” Spantov
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SPANTOV, JUDETUL CĂLĂRAŞI,
întrunit in şedinţa ordinara, astăzi, 27 martie 2018
Având in vedere:
- Referatul de aprobare a domnului primar Gheorghescu Silviu Niki nr. 987/06.03.2018 prin
care propune alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru completarea fondurilor
proprii pentru Parohia „Sfantul Nicolae” Spantov;
- Raportul de specialitate a domnului Negoita Vasile-consilier in cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Spantov, nr. 988/06.03.2018 prin care propune alocarea de la bugetul
local a unui sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii pentru Parohia „Sfantul
Nicolae” Spantov;
- Cererea nr. 959/05.03.2018 a preotului Serban Mihai Ionut, paroh la Biserica cu hramul
„Sfantul Nicolae” prin care solocita aordarea unui sprijin financiar in vederea completarii
fondurilor proprii necesare pentru realizarea unor lucrari de renovare si reabilitare a unitatii de
cult;
- avizele comisiilor de specialitate pentru probleme juridice şi de disciplină … , agricultură,
activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
si pentru probleme de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport de pe lînga Consiliul Local Spantov;
- prevederile art. 3 alin.(3) din O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unitatile de de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, republicata,
aprobata prin Legea nr. 125/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Normele
motodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 1470/2002 cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile HCL Spantov nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Spantov pe
anul 2018;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, Lege privind transparenta decizionala in administratia
publica republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza dispoziţiilor art. 36 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin.6 lit. c) si in temeiul dispoziţiilor art.
45 alin.(1) si art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :
Art.1 Se aproba alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar in suma de 3.000 lei pentru
completarea fondurilor proprii pentru Parohia „Sfantul Nicolae”Spantov necesar pentru realizarea
unor lucrari de renovare si reabilitare a unitatii de cult.
Art.2 (1)Achizitionarea bunurilor sau serviciilor pentru care se utilizeaza suma prevazuta la art. 1 se
face potrivit legislatiei in vigoare, sumele fiind decontate pe baza de documente financiar-contabile
justificative.
(2) Deconturile justificative pentru sprijinul acordat potrivit art. 1 se vor face conform
prevederilor art. 15 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de de
cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, republicata , aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 1470/2002 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Art.3 Primarul si aparatul financiar contabil vor duce la îndeplinire prevederile hotărârii ;
Secretarul comunei va lua masuri de afişare si comunicare a prezentului proiect de hotărâre celor
interesaţi.
Presedinte de sedinta,
Consilier,George BAICU
Nr. 17
Adoaptata la comuna Spantov
Astăzi, 27 martie 2018
Contrasemneaza:
Secretar comuna Spantov,
Liliana BUCIUMENEANU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de
13 consilieri locali prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei
Spantov.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei
comunei Spantov și pe pagina de internet, cu datele personale anonimizate

