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JUDETUL IASI
COMTINA COSTT]LENI
CONSILIUL LOCAL

HoTARAREA NR. tfu
local al comunei Costuleni a sumei de 20 000lei
din
bugetul
Privind acordarea
pentru finalizarea lucrlrilor de consolidare gi reparafii curente la Biserica << Sf.
Treime >> qi Casa Sociall din satul Covasna com. Costuleni
'
Consiliul Local al comunei Costuleni, intrunit

in

qedin{a ordinarl

din data de 30.05.2014'
Avdnd in vedere adresa nr.3912014 a Parohiei ,, Sf. Treime" din satul Covasna
prin care solicitd acordarea din bugetul local al comunei Costuleni a unui ajutor financiar
pentru frnalizarea lucrdrilor de consolidare gi repara(ii curente la Biserica gi Casa sociald
din satul Covasna;
Avdnd in vedere expunerea de motive gi proiectul de hotdrf,re initiat in acest sens
de d -nul Harabagiu Dumitru, primarul comunei Costuleni, inregistrat cu nr. 3412014;
Avdnd in vedere prevederile art. 3, alin. 3 din OrdonanJa nr. 8212001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitdlile de cult aparfin6nd cultelor
religioase recunoscute din Romdnia ;
Avdnd in vedere prevederile art. 4, alin 2 gi art. 5 din HG 147012002 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului
nr. 82l2O0l privind ptabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitdlile de cult
apa(in6nd cultelor religioase recunoscute din Romdnia;
Avand in vedere prevederile Legii273/2006 privind finantele publice locale;
Avfind in vedere prevederile art.36, alin .4, lit. a gi alin. 6, lit. c din Legea
215 12001 privind administra{ia publicl locald ;
Avind in vedere ,avizul favorabil'al Comisiei pentru dezvoltarea economicosocial6 , buget, finan{e, administrarea domeniului public Ei privat al comunei , servicii gi
comerf. gospoddrire comunali gi protec{ia mediului inregistrat cunr.39l20l4;
In temeiul art.45,alin.1 din Legea 21512001privind administratia publica ,

HoTARA$rE

Art.l Se aprobd acordarea sumei de 20 000 lei din bugetul local al comunei
Costuleni pentru frnalizarea lucrdrilor de consolidare gi reparalii curente la Biserica < Sf.
Treime > qi Casa Social[ din satul Covasna, com. Costuleni ;
Art. 2. Identificarea fondurilor care po! fi alocate cu aceast6 destinatie revine
Compartimentului financiar contabil;
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari raspunde
primarul comunei Costuleni, d-nul Harabagiu Dumitru si contabilul Primariei, d-na
Birlescu Carmen- Mariana ;
Art.4 Copii de pe prezenta hotararg se vor comunica :
- Institutiei Prefectului judetului Iasi ;

Primanrlui comunei Costuleni ;
Compartimentului financiar - contabilitate din cadnrl Primariei Costuleni
Total
consilieri
locali alesi
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13
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0
Impotriv6
0
Abtineri
Data astazi, 30.05.2014

PRE$EDINTE DE $EDINTT.,
LUPU MARIANA
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