
ROMAN/A 
JUDETUL VA LCEA 

ONSlLIUL LOCAL Al COMUNEI OTESANl 

PROIECT DE HOTA RARE NR. ---
PRIVITOR LA: Aprobarea acordarii unui sprijin finan ciar pentru Parohia Otesani-

Biserica cu hramul Buna Vestire, comuna Otesani, 
j udelui Va/cea. 

Consiliul local al comunei Otesani, jude111l VaLcea, intrunit in sedinta ordinara, publica, pe 

da a de ..... „ . . . . ......... . ....• La care participa un nwnar de .. ... consilieri, din totalul de 11 consilieri in 

fu ctie ai Consilului local; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier 

........ ........ ......... . „ ales in sedinta de consiliu din data de ..................... ... .. .. ; 

Avand in vedere: 

-Cererea nr„ . „ . .. din „. „. „. „ . . .. insolita de documentele justificative. prin care Parohia 

Ot ani, a solicitat acordarea 5prijin1:1-lui.financiar, pe anul 2022, pentru lucrarile de reparatii curente 

la isericu cu hramul Buna Vestire, din comuna Otesani. satul Otesani; 

- Re.feratul de aprobare, inregistrat la nr„ „ .. „ .„ .. din„ „ „ „ .„ „ .... „. „ ... si proiectul de ho tarare 

pre entate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la aprobarea acordarii unui 

spri infinanciar, in anu! 2022, pentru Parohia Otesani-Biserica cu hramul Buna Vestire: 

- Raportul compartimentului .financiar-contabil din cadrul aparatului de :specialitate al 

pri arului, inregistrat la nr„ „„ „„„„din . „ . „ .• „ .„ . . ... „ .. „ prin care se propune acordarea unui sprijin 

.fina ciar, in anul 2022, pentru Parohia Otesani- Biserica cu hramul Buna Vestire; 

- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, Înregistrat la nr. din ___ . 

Aviz l Comisiei Buget - Finante,inregistrat La nr. ______ din ______ si Avizul Comisiei 

lnva amant, Cultura, Proiect ie Suc ia la, inregistrat la nr „ ...... . „. din „ . „ . . .. „ . . „ . . .prin care se propune 

apro area proiectului de hotarare informa si continutuf initiat de primar; 

ln conformiwte cu prevederile art.3. a/in.(3). din Ordonanta Guvernului nr.8212001 privind 

slabi irea unor forme de sprijin .financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 

recu ascute din Romania,republh:ata, cu mod[ficari/e si completarile ulterioare, prevederile art. 4. 

alin. ~„ art.5. din H.G. nr. 147012002 privind aprobarea Normelor inetodolugice pentru aplicarea 

prev erilor Ordonantei Guvernului nr. 82/20(1 1 privind stahi/i„ea unor forme de sprijin .fianciar 

pentr unitat;/e de cult apartinand cultelor religioase recunoscure din Romania.republicata. cu 

modi carile si completarile ulterioare. prevedailt.! Legii 11r.27V 2006 privindfinantele publice lucale, 



c modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.139. alin.(2). lit.(d). si alin.(8). lit.(a). din 

donanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
c mpletarile ulterioare; 

În temeiul art.139 alin.(J). si art.196 alin.(!). Iii.a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

n 5712019 privind Codul administrativ,. cu modificarile si completarile ulterioare, cu un număr 
d ... „ . „. voturi "pentru" din totalul de „. „. voturi exprimate. adoptă următoarea 

HOTARARE · 

Art.I.- Se aproba acordarea din bugetul local al anului 2022, a unui spr[j;nfinanciar in suma 

de 4o · Opp lei, Parohiei Otesani, in vederea completar;; fondurilor proprii necesare pentru 

re lizarea unor lucrari de reparatii curente la Biserica cu hramul Buna Vestire, din comuna Otesani, 
sa I Otesani, judetul Va/cea. 

Art.2.-Unitatea de cult beneficiara are obligatia de a justffica sumele primite conform 

ederilor Regulamentului aprobat prin Hotararea Consiliului Local Otesani nr.44 din 27 
noi mbrie 2018. 

Art.3.-Primarul comunei Otesani va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin 

int mediul compartimentului financiar-contabil. 

Art.4.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta ho/arare d-lui Primar al comunei 

Ote ani, Compartimentului financiar-contabil pentru aducerea la indeplinire, unitatii de cult 

ben zciara si lnstitutiei Prefectului judetului Va/cea in vederea exercitarii controlului de legalitate. 

INIT/A TOR, 
PRIMAR, 

OPRJSOR ~MIRCEA. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAI. AL COMUNEI OTESANI, 

BONDOC ELENA - EL/ODORA. 

~ 


