
ROMANTA
JUDETUL (fORJ

coMtrNA 'TURCINEgTI

CONSILru]- LOCAL
HoTARARE

privind nrodificarea H.C.L. Turcinegti m.14109.03.2015 privind aprobarea alocdrii de sume pentru
completarea fondurilor proprii ale unitalilor de cult de pe razacomunei Turcinegti

Consiliul local al comunei Turcinegti, jude,tul Gorj;
Avdrrd in vedere prevederile:
-art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor

normative, ou modificdri gi completdri;
-att'A al.(2) 9i art'5 al.(l) din H.G. nr.147012007 privind aprobarea Normelor metodologice

pentru aplicarea prevederilor Ordonanfei Guvernului nr. 821200I privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unitdlile de cult aparlindnd cultelor religioase iecunoscute din Romdnia*);

-cererea nr.966/23.02.2015 depusi de parohia Cartiu;
-cererea nr.1103104.03.2015 depusd de parohia Horezu.
-proiectul de hotdrdre;
-expunere de motive;
-raport de specialitate;
-rapoartele comisiilor de specialitate.
in terneiul art.45, al.i din Legea nr.21512001 privind administraliapublicd locald, republicat6,

cu modificdri gi completdri:
HoTARA$rE

Art.l. Se modificd art. I din H.C.L. nr. 14109.03.2015 gi va avea urmdtorul cuprins: ,,pentru
Parohia Cartiu se aprobd alocarea sumei de 41 000 lei din care:

-19 000 lei pentru documentajie restaurare- consolidarclabiserica Cartiu;
- 10 000 lei pentru documentalie restaurare picturd biserica cartiu;
-8 000 lei pentru restaurare picturd biserica Turcinegti;
-4 000 lei pentru leava gardului noului cimitir".
Art.2. Se modificd' art.2 din H.C.L. nr. 14109.03.2015 gi va avea urmdtorul cuprins: ,,pentru

Parohia Horezu se aprob[ alocarea sumei de 26 000 lei din care:
-16 000 lei pentru sistem de incdlzire a bisericii Rugi;
-10 000 lei pentru construire zid de susfinere la biserica Horezu"
Art.3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.14 109.03.2015 rdmdn neschimbate.
Art.4.Primarul gi compartimentul buget, contabilitate din aparatul propriu al primarului vor

duce la indeplinire prevederile prezentului proiect de hotdrdre.
Prezenta hotdrAre a fost adoptatd in gedinla ordinar[ a consiliului local
din data de25.05.2015 cu un numdr de 10 voturi pentru, exprimate din

numdrul total de 10 consilieriprezen\i la gedin!6 gi

din totalul de 1l consilieri in functie.
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