2021

ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind repartizarea unei sume Parohiei Smeeni
Având în vedere :
Ø referatul de aprobare al primarului comunei Smeeni, Jud. Buzau, dl. Andrei Ion
inregistrata la nr. 6336/06.07.2021 ;
Ø avizul secretarului comunei Smeeni dat pe proiectul de hotarare;
Ø avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Smeeni
nr.6337/06.07.2021;
Ø cererea nr.5302/28.05.2021 din partea preotului Parohiei Smeeni ;
Ø prevederile Hotărârii Consiliului local Smeeni nr.25/2021 privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Smeeni;
Ø prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 , actualizata;
Ø prevederile art.19 alin(2) , art.34 alin2, si art. 50 alin. (2) lit.(b) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările si completările
ulterioare;
Ø prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
În temeiul art. 129 alin. ( 2 ) lit.”a” , alin. (7) lit. ’’c’’ , alin (14)
, art. 134 alin (1) lit.”a” ,ale art. 139 coroborat cu prevederile art.
196 alin. 1 lit. ‚’’a’’
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ:

Hotărăște :
Art.1 Se aprobă acordarea de sprijin financiar în anul 2021, pentru
unitatea locală de cult aparţinând unor culte religioase recunoscute din
România, Parohia Smeeni, a cărei activitate se desfăşoară pe teritoriul
administrativ al Comunei Smeeni , în cuantum de 50000 lei în vederea
recondiționării acoperișului așezământului de cult Izvorul Tămăduirii.
Art.2 Unitatea de cult beneficiară a sprijinului financiar prevăzut la art.1,
va întocmi deconturi justificative, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Art.3 Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se
incredinteaza compartimentul buget – contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Smeeni .

Art.4 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri, persoanele nemultumite
se pot adresa Instanței de contencios administrativ a Tribunalului Buzău în
termen de 30 de zile de la comunicare.
Art.5 Secretarul comunei va transmite prezenta dispozitie autoritatilor si
institutiilor interesate ( Institutia Prefectului – Judetul Buzau, DGAFP –
Trezoreria Pogoanele , Compartiment buget –contabilitate si Parohiei Smeeni) .

Președinte de ședință,
Consilier local,
Minea Ioana
Contrasemneaza
Secretar general UAT
Stănescu Anghel Luigi

Nr. 40 din 13.07.2021, com. Smeeni, jud.Buzau
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta
din data de 13.07.2021 , cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu un numar de 13 voturi „pentru”,2„împotrivă” ,
0„abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi la
şedinţă 15 .

