ROMAN/A
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI

HOTARAREA NR.__dj_.
PRIVITOR LA: Aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Parohia OtesaniBiserica cu hramul Buna Vestire, comuna Otesani,
judelui Va/cea.

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta ordinara, publica, pe
data de 28 aprilie 2022, la care participa un nu mar de 1O consilieri, din totalul de 11 consilieri in
.functie ai Consilului local, absentand domnul consilier Obada-Marinescu Gheorghe;
Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Darnescu Ste.fan,
ales in sedinta de consiliu din data de 07.februarie 2022;
Avand in vedere:
-Cererea nr.17 din 08 aprilie 2022, insolita de documentele justificative, prin care Parohia
Otesani, a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2022, pentru lucrarile de reparatii curente
la Biserica cu hramul Buna Vestire, din comuna Otesani, satul Otesani;
- Re.feratul de aprobare, inregistrat la nr.2082 din 08 aprilie 2022 si proiectul de hotarare
prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la aprobarea acordarii unui
sprijin financiar, in anul 2022, pentru Parohia Otesani-Biserica cu hramul Buna Vestire ;
- Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat la nr. 2083 din 08 aprilie 2022, prin care se propune acordarea unui sprijin
financiar, in anul 2022, pentru Parohia Otesani- Biserica cu hramul Buna Vestire;
- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.2451 din 26 aprilie 2022,
Avizul Comisiei Buget - Finante,inregistrat la nr.2452 din 26 aprilie 2022 si Avizul Comisiei
lnvatamant, Cultura,Protectie Sociala, inregistrat la nr.2453 din 26 aprilie 2022, prin care se propune
aprobarea proiectului de hotarare informa si continutul initiat de primar;
ln conformitate cu prevederile art.3. alin. (3). din Ordonanta Guvernului nr. 8212001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase
recunoscute din Romania,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.4.
alin.(2)„ art.5. din HG. nr. 147012002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin fianciar
pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania,republicata, cu
modijicarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr.2 7312006 privind fi nan tele publice locale,

cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.139. alin.(2). lit.(d). si alin.(8). lit.(a). din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5 712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul art.139 alin. (1). si art. 196 alin. (1). fit.a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 5 712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un
voturi "pentru" din totalul de 1Ovoturi exprimate, adoptă

număr

de JO

următoarea

HO TARARE

Art.I.- Se aproba acordarea din bugetul local al anului 2022, a unui

sprţjin

financiar in suma

de JO.OOO lei, Parohiei Otesani, in vederea completariifondurilor proprii necesare pentru realizarea
unor lucrari de reparatii curente la Biserica cu hramul Buna Vestire, din comuna Otesani, satul
Otesani, judetul Valcea.
Art.2.-Unitatea de cult beneficiara are obligatia de a justifica sumele primite conform
prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotararea Consiliului Local Otesani nr.44 din 2 7
noiembrie 2018.
Art.3.-Primarul comunei Otesani va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin
intermediul compartimentului financiar-contabil.
Art.4.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei
Otesani, Compartimentului financiar-contabil pentru aducerea la indeplinire, unitatii de cult
beneficiara si lnstitutiei Prefectului judetului Va/cea in vederea exercitarii controlului de legalitate.

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANJ,
BONDOC ELENA - EL/ODORA.

