ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T A R A R E
privind acordarea unui sprijin financiar in sumă de 20.000 lei de la bugetul local al comunei,
pentru Biserica “Înălţarea Domnului” din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa
Nr.52 din 09.12.2014.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
In conformitate cu :
- prevederile art.3,alin.(2) din O.G.nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
pentru unităţilede cult aparţinând cultelor religioase recunoscute in România, republicată, cu
modificărileşi completările ulterioare;
- prevederile art.4, alin.(2), lit.” c “ şi art.5 din H.G.nr.1470/2002 privind aprobarea
Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.nr.82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin pentru unităţilede cult aparţinând cultelor religioase recunoscute in România, cu
modificărileşi completările ulterioare;
- prevederile art.4 şi art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.2533 din 09.12.2014 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2532 din 09.12.2014;
- rapoartele comisiilor de specialiate nr.41 şi 131 din 09.12.2014;
- avizul de legalitate nr.52 din 09.12.2014 emis de secretarul comunei;
In temeiul art.36, alin.(4), lit.” a “ coroborat cu alin.(6), lit. “ c “ şi art.115, alin.(1),
lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar in sumă de 20.000 lei, de la bugetul local
al comunei Grindu, pentru Biserica « Înălţarea Domnului » , in vederea acoperii unei părţi din
valoarea cheltuielilor efectuate cu conservarea şi restaurarea catapetesmei Bisericii« Înălţarea
Domnului » din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa.
Art.2. (1). Suma va fi alocată din bugetul local, din capitolul 67.02.06 – servicii
religioase.
(2). Suma alocată ca sprijin financiar va fi transmisă integral, direct Bisericii « Înălţarea
Domnului » din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa.
Art.3. Dl. Alexe Traian – preotul paroh al Bisercii « Înălţarea Domnului », beneficiara
sprijinului financiar va prezenta inspectorului cu atribuţii in contabiliate decontul privind modul
de utilizare a sumei alocate.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetătenilor prin afişare la sediul
Primăriei şi pe site-ul www.grindu.ro.
Art.5. Primarul comunei şi inspectorul cu atribuţii de contabilitate vor aduce la
indeplinire prezenta hotărâre.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin
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privind acordarea unui sprijin financiar in sumă de 20.000 lei de la bugetul local al comunei, pentru
Biserica “Înălţarea Domnului” din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
In conformitate cu :
- prevederile art.3,alin.(2) din O.G.nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin pentru
unităţilede cult aparţinând cultelor religioase recunoscute in România, republicată, cu modificărileşi
completările ulterioare;
- prevederile art.4, alin.(2), lit.” c “ şi art.5 din H.G.nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor
Metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
pentru unităţilede cult aparţinând cultelor religioase recunoscute in România, cu modificărileşi
completările ulterioare;
- prevederile art.4 şi art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Analizând :
- cererea nr.2527 din 09.12.2014 a dlui Alexe Trian – preot paroh al Bisericii
“Înălţarea Domnului” din comuna Grindu prin care solicită alocarea unei sume de bani;
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.2533 din 09.12.2014 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2532 din 09.12.2014;
- rapoartele comisiilor de specialiate nr.41 şi 131 din 09.12.2014;
- avizul de legalitate nr.52 din 09.12.2014 emis de secretarul comunei;
In temeiul art.36, alin.(4), lit.” a “ coroborat cu alin.(6), lit. “ c “ şi art.115, alin.(1),
lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar in sumă de 20.000 lei, de la bugetul local al
comunei Grindu, pentru Biserica « Înălţarea Domnului » , in vederea acoperii unei părţi din valoarea
cheltuielilor efectuate cu conservarea şi restaurarea catapetesmei Bisericii« Înălţarea Domnului » din
comuna Grindu, judeţul Ialomiţa.
Art.2. (1). Suma va fi alocată din bugetul local, din capitolul 67.02.06 – servicii religioase.
(2). Suma alocată ca sprijin financiar va fi transmisă integral, direct Bisericii « Înălţarea
Domnului » din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa.
Art.3. Dl. Alexe Traian – preotul paroh al Bisercii « Înălţarea Domnului », beneficiara sprijinului
financiar va prezenta inspectorului cu atribuţii in contabiliate decontul privind modul de utilizare a sumei
alocate.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetătenilor prin afişare la sediul Primăriei şi pe
site-ul www.grindu.ro.
Art.5. Primarul comunei şi inspectorul cu atribuţii de contabilitate vor aduce la indeplinire
prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dumitrache Niculescu Elena
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.59.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 15.12.2014.

