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JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUMBEŞTI - JIU
Adresa: Oraşul Bumbeşti – Jiu, Str.Parîngului, Nr.101, Judeţul Gorj, Telefon: 0253/463465,
Fax: 0253/46387
www.bumbesti-jiu.ro / e-mail: primaria@bumbesti-jiu.ro
HOTĂRÎRE
Privind aprobarea acordarii de sprijin financiar unitatilor de cult din Orasul Bumbesti – Jiu, prin
alocarea de sume din bugetul local
Consiliul Local al oraşului Bumbeşti – Jiu, judeţul Gorj,
Avînd in vedere :
- solicitarile Parohiilor Sadu II, Ciineni si Gornacel ( Plesa), inregistrate la Primaria Orasului
Bumbesti – Jiu sub nr. 6979 / 04.06.2015 ; 6462 / 26.05.2015 si 6397 / 26.05.2015 ;
- prevederile art. 36, alin. 2 si alin. 6, lit. c din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica
locala, cu modificarile ulterioare ;
- prevederile OG nr. 82 / 2001 privind stabilirea unor forme e sprijin financiar pentru unitatile de cult
apartinind cultelor religioase recunoscute in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HCL Bumbesti – Jiu nr. 16 / 2015 pentru aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru
anul 2015 ;
- raportul de specialitate al compartimentului secretar nr. 7677 / 18.06.2015 ;
- expunerea de motive ;
- avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001, republicată, privind administraţia publică locală,
HOTARASTE:
ART. 1. Se aproba acordarea de sprijin financiar prin alocarea de sume din bugetul local, pentru
urmatoarele unitati de cult din Orasul Bumbesti – Jiu, astfel :
1. Biserica cu hramul “ Sf. Prooroc Ilie “, Parohia Sadu II, suma de
20 mii lei ;
2. Biserica cu hramul “ Schimbarea la fata “, Parohia Ciineni, suma de
65 mii lei ;
3 .Biserica cu hramul “ Sf. M.Mc. Gheorghe”, Parohia Gornacel( Plesa), suma de
15 mii lei.
ART. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se imputerniceste Primarul Orasului
Bumbesti – Jiu prin compartimentele aparatului de specialitate al acestuia.
Adoptata astazi, 25.06.2015
Presedinte de sedinta ,
CONSILIER,
BURLIGICA MIHAELA ELENA

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR,
Jr. NICOLAE BUCSENARU

Adoptata cu votul a 16 consilieri pentru,
- impotriva, - abtineri, din 16 consilieri prezenti
la sedinta ordinara, din totalul de 17 consilieri in functie.
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