ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TA$CA

HOTARARE
privind detalierea cheltuielilor aprobate din bugetul de venituri

qi

cheltuieli cltre culte

Consiliul Local al comunei TaEca, judeful Neamf, intrunit in gedinta ordinari in ziua de 23

mai 2019;
in conformitate cu prevederile art.3, alin.(3) din O.G. nr.8212001privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unit5lile de cult apa(inAnd cultelor religioase recunoscute din Rom6nia 9i cu
prevederile H.G nr. 1.470 din 12 decembrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitelile de cult apa(indnd cultelor religioase recunoscute;
V6z6nd prevederile HCL Taqca nr.32/18.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri qi
cheltuieli al comunei Taqca pe anul 2019, a estimerilor pe anii 2020-2022 qi a listei de investi{ii
pentru anul 2019;
Avind avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), lit. ,,a", ar1.45, alin.(l) qi art.l15, alin.(1), lit. ,,b"
din Legea nr. 21512001 - administratiei publice locale nr.21512001, republicata, cu modificarile si
completafile ulterioare;
H O T ARA $ T E:

Se aprobi impir(irea sumelor din capitolul "Culte"cuprinsi
venituri qi cheltuieli pentru anul 2019, in valoare totald 150.000 lei, astfel:

Art.l

-

in

bugetul local de

Parohia,,Sf. Spiridon" TaSca: s-au aprobat 50.000 lei
Parohia,,Sf. Nicolae" Neagra : s-au aprobat 50.000 lei
Parohia ,,Schimbarea [a Fa!6" Tagca: s-au aprobat 50.000 lei

Art.2 Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Tagca va duce la indeplinire prevederile prezentei

comunei

hotlrdri.

Art.3 Secretarul comunei Tagca va comunica prezenla hotir6re primarului comunei Taqca,
compartimentului financiar-contabil, celor trei parohii din comun5, Instituliei Prefectului judetul
Neam!, in vederea verificlrii pentru legalitate gi tuturor persoanelor 9i institutiilor interesate, in
termenul legal in vigoare.
Art.iLa data intr6rii in vigoare a prevederilor prezentei hot5rari se abrogd orice alte prevederi
contrare.
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NR. 41 DIN 23.05.2019
Consilieri in func{ie: 1l
Consilieri prezenli: I 1
Voturi pentru: 10
Votud impotriva :0

Ablineri:
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