2016

ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE nr. 27/19.04.2016
privind repartizarea sumei de 50000 lei unitatilor de cult locale
Având în vedere :
 expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, Jud. Buzau, dl. Andrei Ion
inregistrata la nr. 2975/24.03.2016 ;
 avizul secretarului comunei Smeeni dat pe proiectul de hotarare;
 avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Smeeni
nr.2977/24.03.2016;
 prevederile Hotărârii Consiliului local Smeeni nr.2/2016 privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al comunei Smeeni cu rectificarile ulterioare;
 prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 , actualizata;
 prevederile art.19 alin(2) , art.34 alin2, si art. 50 alin. (2) lit.(B) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările si completările
ulterioare;
 prevederile Legii nr. 393/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
 raportul de specialitate al Compartimentului Buget-Contabilitate inregistrat sub
nr.2976/24.03.2016;
În temeiul art . 36 , alin. (2) , lit. (b) si alin. (4) lit.( a) , art. 45 , alin. (2)
,lit. (a) ,coroborat cu prevederile art. 115 , alin. 1, lit. ‚’’b’’ din LEGEA nr. 215
din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice
locale modificata si completata :

Hotaraste :
Art.1(1) Se aprobă acordarea de sprijin financiar pentru anul 2016 , în
cuantum total de 50.000 Lei , pentru unităţi locale de cult aparţinând unor culte
religioase recunoscute din România, a căror activitate se desfăşoară pe teritoriul
administrativ al Comunei Smeeni.
(2) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se alocă pentru lucrări de
construire, conservare şi întreţinere a bunurilor imobile aparţinând următoarelor
unităţi locale de cult, după cum urmează :
1. Parohiei Smeeni- suma de 8000 lei ;
2. Parohiei Balaia - suma de 5000 lei ;
3. Parohiei Albesti-suma de 5000 lei;
4. Parohiei Udati-Minzu-suma de 8000 lei;
5. Parohiei Caltuna-suma de 12000 lei ;
6. Parohiei Moisica- suma de 10000 lei
7. Parohiei Salcioara-suma de 2000 lei.

(3) Sumele de bani reprezentând sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se
alocă din Bugetul Local al Comunei Smeeni pe anul 2016 , Capitolul bugetar
“Cultura”.
Art.2 Unităţile de cult beneficiare a sprijinului financiar prevăzut la alin.(2),
vor întocmi deconturi justificative, conform dispoziţiilor legale în vigoare, privind
cheltuielile efectuate pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin.(2).
Art.3 Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se
incredinteaza compartimentul buget – contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Smeeni .
Art.4 Impotriva prevederilor prezentei hotarari, persoanele nemultumite se
pot adresa Instantei de contencios administrativ a Tribunalului Buzau in termen de
30 de zile de la comunicare.
Art.5 Secretarul comunei va transmite prezenta dispozitie autoritatilor si
institutiilor interesate ( Institutia Prefectului – Judetul Buzau, DGAFP – Trezoreria
Pogoanele , Compartiment buget –contabilitate) .

Smeeni, Buzau – 04.04.2016
Presedinte de sedinta
Consilier local
Cristea Stefan

Contrasemneaza
Secretar
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 27 din 19.04.2016 com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data de
04.04.2016
, cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un numar de 14 voturi
„pentru”, 0 „împotrivă” , 1 „abţineri” din totalul de 14 consilieri locali în funcţie, din
care prezenţi la şedinţă 14 .

