
[- CONSILIUL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA :

HOTARAREA NR. 44

Privitoare la: acordarea unui sprijin financiar Bisericii Adventiste de Ziua
a $aptea din com. Alunuo satul Coltegti, Judeful VAlcea in vederea realizirii
lucririlor privind amenajare parcare ;i schimbarea acoperigului Bisericii.

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinard din
data de 28.05.2019,\a care participd un numdr de 13 consilieri locali din totalul
de 13 consilieri locali in funclie;

Avand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea nr.
16106.03.209, prin care d-na Bumbar Denisa-Maria a fost aleasd presedintele
gedintei pe o perioadd de trei luni;

Avdnd in vedere:
- cererea d-lui Gheorghe Julien, pastorul Bisericii Adventiste de Ziua a

qaptea din com.Alunu, satul Colteqti, Judelul V61cea, inregistrati sub nr.
5519/08.05.2019, prin care solicitd sprijin financiar in,.vederea realizdrii
lucrdrilor de amenaj are parcare si schimbarea acoperiqului Bisericii ;

-expunerea de motive inregistratd sub nr. 6004 123,'.05.2A19 intocmitd de
primarul comunei Alunu, Judeiul V6lcea;

Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul
Local Alunu, Judetul Valcea;

Consiliului

Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului
de hotarare intocmit de secretarul comunei;

In conformitate cu prevederile art.36 alin. (6), lit. < c > din Legea nr.
21512001, privind administralia publicd locali, republicatd; art.3, alin. (3) din
OG nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin pentru unitdlile de cult
aparlindnd cultelor religioase recunoscute din Rominia, republicat6 cu
modificirile gi completdrile ulterioare; prevederile HG nr. 147012002 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarcaOG nr. 8212001 ;

In temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr. 21512001 privind administratia
publica locala, republicatd, cu un numdr de 10 voturipentru ;i 3 ablineri, adoptd
urmdtoarea:

HOTARARE

Art.1. Se aprobdacordarea unui sprijin financiar, Bisericii Adventiste de
Ziua a $aptea din com. Alunu, satul Colteqti, Judelul Vdlcea, in vederea
realizdrii lucr[rilor privind amenajare parcare qi schimbarea acoperiqului
Bisericii, in limita sumei de 18.000 lei.



Art.z. Biserica Adventistd, de Ziua a $aptea are obligalia de a prezenta
inscrisuri care sd dovedeascf faptul c5 sumele de bani au fost utilizate potrivit
scopului pentru care au fost acordate.

Art.3. Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.

4rt.4 Prezenta hotarare se va comunica: Institu{iei Prefectului-Judeful
Valcea, primarului comunei Alunu, Compartimentului Contabilitate qi Inspeclie
FiscalS din cadrul aparatului de specialitate al primarului gi se va afiqa la sediul
Consiliului Local Alunu,Jud. V61cea.

Alunu la:
28.05.2019

Pre;edinte de qedin!6,
Bumbar Denisa-Maria

Contrasemneazd,,
p. Secretar,

Insp. Daju lulia-Daniela
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