ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIŢA
HOTĂRÂREA NR. 36/2021
privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Boița

Consiliul Local al Comunei Boița întrunit în sedință ordinară la data de 29.04.2021;
Având în vedere referatul de aprobare al primarului nr. 2065/29.04.2021 , initiatorul
proiectului de hotarare, precum şi raportul Compartimentului financiar-contabil nr.
2066/29.04.2021, privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Boița;
Văzând avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Boița;
În conformitate cu prevederile art.3 alin.(3) din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania cu, republicată, cu modificările si completarile ulterioare și ale art.5 alin.(1) din H.G. nr.
1470/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 82/2001, republicată cu
modificările si completatările ulterioare;
Având în vedere H.C.L. Boița nr.26/2021 privind aprobarea bugelului local al Comunei
Boița pentru anul 2021;
În temeiul dispozițiilor art.84, art.129 alin (2) lit.d, alin. (7) lit d), art.139 alin. (3), lit.a) si al
art. 196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Boița, în valoare de
12.000 lei, în vederea continuarii lucrărilor la acoperisul Bisericii Ortodoxe Boița.
(2) Suma prevazuta la alin.(1) se acorda din bugetul local al Comunei Boița pe anul 2021, de
la capitolul 67.02. – Cultura recreere religie.
Art.2. Dupa utilizarea sumei prevazute la art.1 alin.(1), beneficiarul va prezenta în termenul
prevazut de lege, un dosar care sa contina justificarea sprijinului financiar, în conformitate cu art. 15
din H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 82/2001,
republicată cu modificările si completatările ulterioare.
Art.3.(1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Compartimentul FinanciarContabil si Parohia Ortodoxă Boița.
(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate de către secretarul comunei
Boița.

Adoptată în Boiţa la data de 29.04.2021.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Baltat Nicolae

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
Petru Georgiana

Difuzat: 1 ex. Prefect, 1 ex. dos. sedinta, 1 ex. dos. hot, 1 ex. Parohia Boita, 1 ex. Comp. contabilitate, 1 ex. Afisare
6 ex.

