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HOTĂRÂREA NR.52
din 06.05.2020
Privind: acordarea sprijinului financiar din bugetul local pe anul 2020 Parohiei
Mândrești cu hramul ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva,, comuna Valea Mărului
______________________________________________________________________________

Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
Numărul şi data înregistrării proiectului: 1068/05.05.2020;
Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit în şedinţă
ordinară,online, în data de 06.05.2020;
Având în vedere:
- adresa nr. 10/05.03.2020 a Parohiei Mândrești;
-expunerea de motive a iniţiatorului ,înregistrată sub nr.
1069/05.05.2020;
- raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei,
înregistrat sub nr. 1070/05.05.2020;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3;
În baza prevederilor:
-art.4 alin.2), lit. (a) și (c) din Norme Metodologice din 12 decembrie
2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România aprobate prin Hotărârea nr. 1.470
din 12 decembrie 2002;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139,
ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;

HOTĂRĂ ŞTE:
Art. 1. Se aproba sprijin financiar în sumă de 30.000 lei din bugetul local pe
anul 2020 Parohiei Mândrești cu hramul ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva,, comuna
Valea Mărului.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
insărcinează primarul comunei Valea Mărului și biroul financiar-contabil,
impozite și taxe locale.
Art.3. Prezenta hotărare se comunică in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, in termenul prevazute de lege, primarului comunei Valea
Marului si prefectului judetului Galati si se aduce la cunostinta publica prin
publicarea pe pagina de internet www.primariavaleamarului.ro

Preşedinte de şedinţă,
Cuza Ionuț-Cătălin
Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Dumitrașcu Maranda

