ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA MAGIRESTI
CONSILIUL LOCAL
Tel/fax 0234.355.000/0234.355.200
e-mail: comunamagiresti@yahoo.com

HOTARAREA
nr. 45 din 25.06.2021
privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local pentru unităţile de cult din
comuna Magiresti, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România “BISERICA
SFANTUL GHEORGHE” SESURI “ - monument istoric
Consiliul Local al comunei Magiresti, judeţul Bacău, întrunit în ședința extraordinară din data de 25.06.2021

Vazand:
 Hotararea consiliului local al comunei Magiresti nr.22 din 01.03.2021 privind
insusirea contractului de concesiune incheiat intre comuna Magiresti si PAROHIA
ORTODOXA “SFANTUL GHEORGHE” SESURI
 Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 4968/18.06.2021
 Raportul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice si inregistrat cu
nr. 4969/18.06.2021
 avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Magiresti
Având în vedere prevederile :

art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
 art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
 O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute de România, cu modificările şi
completările ulterioare
 art. 4, alin 2, li tbc si e din H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a O.G.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare
 Hotararea Consiliului local Măgireşti 26 din 19.04.2021 privind aprobarea
bugetului local al comunei Măgireşti pe anul 2021
In temeiul prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 6, lit. a) și c) alin 7,litera d) si ale
art. 196, alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – (1) Se aproba acordarea de sprijin financiar pentru anul 2021, in cuantum total
de 150.000 lei pentru unităţile de cult din comuna Magiresti, aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, respectiv “BISERICA SFANTUL GHEORGHE” SESURI “ monument istoric.

(2) Sprijinul financiar , in cuantum total de 150.000 lei, se va folosi exclusiv in
vederea executarii lucrarilor de renovare a bisericii declarata monument istoric categoria B
“BISERICA SFANTUL GHEORGHE” SESURI “.
(3) Deconturile justificative privind cheltuielile efectuate pentru realizarea lucrarilor
prevazute la alin 2 se vor intocmi cu respectarea prevederilor H.G. 1470/2002 privind
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G.82/2001, cu modificările şi
completările ulterioare .
Art.2. Prezenta hotărâre se poate contesta la instanta de contencios administrativ
competentă, in termenul si conditiile prevăzute de Legea 554/2004 privind contenciosul
administrativ, actualizată
Art.3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Bacău, Primarului
Comunei Magiresti, Consiliului Judetean Bacau si va fi facuta publica in conditiile legii.

Preşedinte de şedinţă
consilier
Craciun Marian

contrasemnează
secretar general comuna Magiresti
Bucurel Iulia Mihaela

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri de cei 13 consilieri locali
prezenţi

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI
LOCAL NR. 42 /25.06.2021
Operaţiuni efectuate

Data ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura

1

2

3

Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate 25/06/2021
 simplă  absolută  calificată2
Comunicarea către primar2)

25.06.2021

Comunicarea către prefectul judeţului3)

28.06.2021

Aducerea la cunoştinţa publică4)+5)

28.06.2021

Comunicarea, numai în cazul celei cu
caracter individual4)+5)

. . . . . . . . . ./. . . . . . .
. . ./. . . . . . . . . .

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce
efecte juridice7), după caz

28.06.2021

