
  ROMÂNIA
    JUDEȚUL IALOMIȚA

    CONSILIUL LOCAL BĂRCĂNEȘTI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea

unităților de cult de pe raza comunei Bărcănești,pe anul 2021

Consiliul local al comunei Bărcănești,Judetul Ialomita
Având în vedere:
-referatul  de  aprobare  al  primarului  comunei  Barcanesti
nr.1981/22.06.2021
-raportul compartimentului de specialitate nr.1982/22.06.2021
-avizul comisiei de specialitate nr.2039/24.06.2021
-solicitarile  Episcopiei  Sloboziei  si  Calarasilor  pentru  acordarea  unui
sprijin financiar unitatilor  de cult din localitatea Barcanesti 
-prevederile  art.3  alin  (3)  din  O.G  nr.82/2001  privind  stabilirea  unor
forme de sprijin  financiar  pentru  unitatile  de  cult  apartinand  cultelor
religioase  recunoscute  din  Romania,republicata  cu  modificarilesi
completarile ulterioare 
-prevederile art.4 alin(2) ,  art.5 , art.14 din HG nr.1470/2002 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru  aplicarea OG nr.82/2001,cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile  HCL  Barcanesti  nr.18/21.04.2021  privind  aprobarea
bugetului local al comunei Barcanesti pe anul 2021;
-prevederile  legii  nr.  422/2001  privind  protejarea  monumentelor
istorice,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129,alin(2),lit.d si alin(8),lit.a respectiv
art.  139 alin(1)  din  Ordonanta de Urgenta nr  57 2019 privind Codul
Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1-Se aprobă alocarea, în anul 2021, a   sumei de 30000 lei,din
bugetul  local  al  comunei  Bărcănești,necesară  pentru
construirea,întretinerea ori repararea locașurilor de cult precum și pentru
conservarea și întreținerea bunurilor aparținând unităților de cult de pe
raza comunei Bărcănești, dupa cum urmeaza:



Nr
crt.

Parohia beneficiara Suma alocata –lei-

1 Parohia Barcanesti 10000
2 Parohia Pelinu 5000
3 Parohia Condeesti 5000
4 Parohia Ulesti 5000
5 Biserica Adventista de Ziua a Saptea 5000

Art.2-alin (1)-Pana la data de 25.12.2021,conducerile unitatilor de
cult de pe raza comunei Barcanesti, vor prezenta birourilor contabilitate
si  urbanism/achizitii  publice  din  cadrul  Primariei  comunei
Barcanesti,deconturi  justificative  privind  modul  de  utilizare  a  sumelor
repartizate,cu  respectarea   conditiilor  impuse  de   art.15  din  HG
nr.1470/2002  pentru  aplicarea  prevederilor  Ordonantei  Guvernului
nr.82/2001.

        alin (2)-Sumele neutilizate sau pentru care nu se vor depune
documente justificative pana la data de 25.12.2021,vor fi restituite.

Art.3-Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari
se încredinteaza primarul comunei Barcanesti prin compartimentele de
specialitate  contabilitate si urbanism/achizitii.

                        Președinte ședință,
                             Popa Daniel 
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Secretar general comună,
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