ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr.24 /17.04.2019
privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia pe anul 2019.

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în data de
17.04.2019
Luând în discuție proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, județul
Neamț, privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia, raportul
de specialitate nr.2219 din 10.04.2019 și H.C.L. privind aprobarea bugetului local al comunei
Dochia pe anul 2019; Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
În baza prevederilor Legii nr. 140/2017 art.1 alin.3 pentru modificarea art. 128 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România: Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale;
In temeiul art. 36 alin. (6) lit.a), pct. 6, art. 45, art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată;
H OTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 20.000 lei prevăzuți în bugetul local pentru anul
2019 ,pentru finanțarea unităților de cult, după cum urmează:
- 5.000 lei -biserica Sf. Treime catolică
-5.000 lei – biserica Sf Nicolae Bălușești
-5.000 lei – biserica Sf. Voievozi Dochia
- 5.000 lei- biserica Sf Nicolae Bahna
Art. 2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia și Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia.
Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ,
autorităților şi persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia.
Președinte de ședință
Aniței Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Pascaru Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi

