ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEI CLEJA

Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com
HOTARARE NR. 26
DIN 27.04.2018
Privind aprobarea aprobarea sumei de 10.000 lei din excedentul bugetar, pe anul
2017, comuna Cleja, judetul Bacau, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru parohia romano-catolica din sat. Valea Mica, comuna Cleja, judetul Bacau.
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau intrunit in data de 27.04.2018 in
sedință extraordinară, potrivit art.39 alin(2) din Legea 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
Avand in vedere :
- adresa nr.2271/11.04.2018 inaintata Institutiei Primarului comunei Cleja, judetul
Bacau de catre parohul bisericii romano-catolica Valea Mica, comuna Cleja, judetul Bacau.
-referatul intocmit de catre ec. Istoc Lenuta- Alina, sef Birou-Financiar –contabil, din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cleja, judetul Bacau, inregistrat cu nr.
2494/23.04.2018, aprobat de catre Primar, pentru folosirea sumei de 10.000 lei din
excedentul bugetar pe anul 2017, comuna Cleja, judetul Bacau, pentru stabilirea unor forme
de sprijin financiar, pentru parohia romano-catolica din satul Valea Mica, comuna Cleja,
judetul Bacau aprobat de catre ordonatorul de credite.
-expunerea de motive a primarului comuna Cleja nr. 2557/24.04.2018, prin care se
arata necesitatra, oportunitatea si urgenta adoptarii unei hotarari cu privire la aprobarea
folosirii sumei de 10.000 lei din excedentul bugetar pe anul 2017, comuna Cleja, judetul
Bacau, ca forma de sprijin financiar pentru parohia romano-catolica din satul Valea Mica,
comuna Cleja, judetul Bacau in cadrul sedintei din 27.04.2018;
-art.19 alin(2), art.49 alin(5),(6),(7), din Legea 273/2006 privind executia bugetara,
art.3 alin(3) din Ordonanta nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unitatile de cult, art.7 alin(13) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala, art.20 si
art.21 lit”a”, lit.”f” si lit”m” din Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006, modificata si
completata; art.23, art.61, art 63 alin(4), lit”a” si art.36 alin(6), lit”a” ,punctul 14 din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala,cu modificarile si completarile ulterioare;
- rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Localal al comunei
Cleja, judetul Bacau,inregistrate cu nr. 2612, 2613 si 2614/ 27.04.2018.
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.(4) alin(2) lit.”a”, art.45 alin (2),lit”a”,art.48 alin(2),
art.115 alin.(1) lit’’b’’ din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in
anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE:
Art.1.Se aproba folosirea sumei de 10.000 lei din excedentul bugetar,pe anul 2017,
comuna Cleja, judetul Bacau, ca sprijin financiar in vederea renovarii aleii principale din fata
bisericii romano-catolica din satul ValeaMica, comuna Cleja, judetul Bacau
Art.2. Primarul comunei Cleja, judetul Bacau, Biroul Financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cleja, judetul Bacau, vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari, cu respectarea normelor legale, care reglementeaza acest
aspect.
Art.3. Impotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesati in conditiile
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotarare se va comunica Instituţiei Prefectului –judetul Bacau, primarului
comunei Cleja si Biroului financiar –contabil, compartimentului urbanism din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Cleja si va fi adusa la cunostinta publica conform
prevederilor legale care reglementeaza acest aspect.
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14 voturi “pentru”, 0 voturi”abtineri”, 0 votuti “impotriva”, consilieri prezenti 14,
consilieri in functie 15

