ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COM UN EI TEACA

HOTARAREA

privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Biserica Local:\ Aclvcntista
Viilc-Tecii

Consiliul Local al Com unei Teaca, intrunit in ~ecP nta ord inara in data de 31.08.202 1
Avcind in vedere:
- Cererea depusa de Biserica Adventista de Ziua a $aptea Romania, Conferinta Transilvania de
Nord , nr. 4 15/332 din 202 1 privind acordarea unui spri_jin financiar 111 veclerea executarii unor lucrari
de renovare a Bisericii Locale Adventiste din localitatea Vii le Tecii, 1nso(ita de docurn enta\ ia necesara
- Referatul de aprobare al prirnarului comunei Teaca nr. 7033/ 13.08.202 1
- Raportul compartirn entului de specialitate din cadrul aparatului primarului comu nei Teaca nr.
7034/ 13.08.202 1
- Av izul consultativ al Co rnisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
- 1-lotararea Consiliului Local Teaca nr. 34 /2021 pentru aprobarea bugetului de venituri ~i
cheltuieli al comunei Teaca pentru anul 202 1

In co11/ormitate c11 prevederi/e:
- art. 3 al in (3) din Ordonanta Guvernului nr. 82/200 I privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatil e de cult apartinand cultelor religioase recunsocute din Romania, aprobata prin
Legea nr.1 25/2002 ,cu rnodificarile ~i completarile ulterioare
- 1-1 .G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Nonnelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
O.G. nr.8 2/200 I , cu rnodificarile ~i completarile ulterioare
- art.4 alin(2) si art.5 din H.G. nr. 313/2006 privind modificarea Nonnelor metodo logice pentru
apl icarea preveclerilor O.G. nr. 82/200 I

in temei11I prevederilor

art. 139, al in. (I) ~i (3) lit. a), ~i ale art. 196, al in. (I), lit. a), cl in 0. U.G.
nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
HOTARA~TE:

Art.I.Se aproba alocarea unui sprijin financiar Bisericii Locale Advcntiste din loca litatea
Vii le Tecii 111 suma de 5.000 lei 111 vederea renovarii Bisericii .
Art.2.A locarca sumei prevazute la art. I din prezenta hotarare se va face integral de la bugetul
local.
Art.3.Unitatea de cult nominalizata va utiliza ~ijustifica fondurile repartizate Ill conformitate
cu clestina\ia stabilita conform documentafiei allexate.
Art.4. Primarul ~i Biroul fillanciar colltabil vor duce la 1ncleplinire prevederile prezelltei hotarari.
Art.5. Prezenta hotarare s-a acloptat cu 14 voturi ,,pentru" din 15 cons ii ieri prezenti la
~eclin\a, din 15 collsilieri Ill func\ie.
Art.6. Prezenta hotarare se aduce la cullo~tinta publica ~i se comunica:
lnstitu\iei Prefectului-Judetul Bistrita-Nasaud
[3isericii Adventiste de Ziua a $aptea Romania, Conferinta Transilvania de Nord,
Prinrnrului cornunei Teaca
[3iroului financiar contabil
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Petrn~ Vasile
Nr. 60 din 31.08.2021

Contrasem ncaza pt.legalitate,
Secretar general U.A.T.,
Cio~an Ana

