
ROMANIA

CONSILIUL LOCAL FRANCESTI

JUDETUL VALCEA

norAnAnEA NR. 29
Cu privire la alocarea din Bugetul local a sumei de 25 mii lei pentru suslinerea

cultelor, Parohia Fr6ncegti din satul Fr6ncegti, comuna Francegti, judelul V6lcea

Consiliul local al comunei Fr6ncegti intrunit in Sedint6 extraordinar5 de indat5 publici la data de

23.03,2022|a care particip5 un num5r de 14 consilieri din totalul de 15 consilieri locali in functie,
gedint5 condus5 de domnul consilier local Eritoiu Ion Emanoil,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr. 2953 din 22.03.2022 cu privire la aprobarea alocarii din Bugetul

local a sumei de 25 mii lei pentru suslinerea cultelor, Parohia FrAncegti din satul Fr6ncegti, comuna

Francegti, judelul VSlcea;
- Cererea Parohiei Fr6ncegti I, Comuna Frdncegti inregistrat5 cu num5rul 292L din 22.03.2022;
- Raportul de specialitate nr. 2956 din 22.03.2022;
-Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitSlii proiectului de hot5rdre, intocmit

de c5tre secretarul localitStii, nr.29571 22.03.2022;
Av6nd in vedere HCL nr. 15 din 28.02.2022 privind rectificarea Bugetului Local al comunei

Fr6ncegti pentru anul 2022;
- Avizul comisiei pentru invS!5m6nt, culte, sSn5tate, cultura, protectie sociala, activitati spottive

si de agrement nr. 29 din 23.03.2022;
- Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia mediului, buget -

finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala,

servicii si comeft nr.29 din 23.03.2022 ;
- Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridice, ap6rarea ordinii publice si linistii

publice, a drepturilor cetatenilor nr.29 din 23.03.2022 ;

Anunlul nr.2954123.03.202? privind aducerea la cunogtint5 publici a proiectului de hot6r6re;
- Procesul verbal de afl9aj nr.2955123.03.2022 ;
tn conformitate cu art. 3 alin. 3 din OG nr. 821 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin

financiar pentru unitSlile de cult apa(inAnd cultelor religioase recunoscute din Rom6nia, cu

complet6rile ulterioare, arL. 4 9i 5 din HG nr. L47012002 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplcarea prevederilor OG nr, 821 200L privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru

unitSlile de cult aparlin6nd cultelor religioase recunoscute din Rom6nia, cu completHrile ulterioare,
art. L29 alin 4 lit a) 9i alin. 14 din OUG nr, 57120t9 privind Codul administrativ, cu modific6rile 9i

completarile ulterioare, Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, modificat5 9i completatS,
Legea nr, 5212003 privind transparenta decizionalS.

tn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) 9i aft,196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 571 20L9 privind Codul

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare cu un num6r de 14 voturi "pentru", 0 voturi

,,ab!ineri" 9i 0 voturi ,impotrivS" a fost adoptati urmitoarea:

HoTARARE

Art.l Se alocS din Bugetul local al comunei Frincegti, CAP.67l59 (sustinerea cultelor) sumd
de 25 mii lei Parohiei FrAncegti I din satul Fr6ncegti, comuna Francegti, judelul V6lcea, CIF

2226477L.
Aft. 2 Prezenta hotdr6re se comunic5, prin grija secretarului general, Institutiei Prefectului

Judelul VSlcea, primarului comunei FrAncegti, 9i se aduce la cunogtinlH public6 prin afigare pe site-ul
instituliei, secliunea Monitorul Oficial Local,

Pregedinte de gedint5,
ERITOIU Ion Emanoil

Nr. 29 din 23.03.2022
Comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea

Contrasemneazd,
Secretar General UAT,

Jr. Dumitrascu Maria Lavinia




