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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 42

din 30 martie 2006

cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 5.000 lei RON pentru Parohia  „Sfântul
Gheorghe „ Câmpulung Moldovenesc

 
            Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2006,
            Având în vedere:
            - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.4094/10.03.2006;
            - Raportul Biroului buget contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.4095/10.03.2006;
            -  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
            - Adresa nr. 41/31.10.2005 a Parohiei „Sfântul Gheorghe” Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.16.467/02.11.2005;
            - Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 a finanţelor publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
108/07.04.2004;
            - Prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului  nr. 82/2001 privind unele forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România, aşa cum au fost modificate prin Legea nr. 125/2002;
            În temeiul art. 38 alin (2) lit „z”, art. 46, art. 48 şi art. 50 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE
 

            Art.1. Aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2006 a sumei de 5.000 lei RON lei pentru  Parohia 
„Sfântul Gheorghe” Câmpulung Moldovenesc din cadrul cap. 67.02 – Cultura, recreere şi religie, 67.02.50 – Alte servicii  în domeniul culturii, recreerii şi
religiei.

Art.2. Decontarea sumei aprobate potrivit art. 1 se va face pe bază de documente justificative: facturi, situaţii de lucrări şi proces-verbal de
recepţie, prezentate de preotul paroh şi vizate de Serviciul urbanism şi investiţii din cadrul Primăriei, până la data de 31 decembrie 2006.

Art.3. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Biroul buget contabilitate şi Serviciul urbanism şi investiţii din cadrul Primăriei, va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                              
Dunea Polesciuc Cătălin Eugen

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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