CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Tarlungeni, com. Tarlungeni, jud. Bra~ov; cod postal: 507220

HOTARAREA NR. 20
DIN DATA DE 31.10.2016
Privind acordarea la cerere, a unui ajutor constand in material lemnos de foe pentru incalzirea
lacaselor de cult din Comuna Tarlungeni pe perioada iemii;

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, judetul Bra;;ov, intrunit in ~edinta ordinara, in
data de 31.10.2016, orele 14:00;
Analizand Referatul si Proiectul de Hotarare intocmite de catre dl. BESCHEA
SEVERIUS FLORIN, Primarul Comunei Tarlungeni, Judetul Bra~ov, precum si solicitarile
preotilor parohi din Comuna Tarlungeni privind acordarea unui ajutor constand in material
lernnos pentru incalzirea lacaselor de cult pe perioada iemii;
Vazand Raportul de specialitate al Compartimentului "Buget, Finante, Taxe si Impozite"
din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni;
Tinand cont de prevederile art. 3, alin. 3 din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unitatile de cult, republicata, actualizata, precum si ale art. 3, alin. 1,
lit. e din HG nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea
prevederilor OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de
cult, republicata;
In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, coroborat cu art. 36, alin. 6, lit. c din Legea
Administratiei Publice Locale nr. 215/2001 , republicata;
In urma dezbaterilor din cadrul sedintei;
In temeiul art. 45 , art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 , Legea Administratiei Pub lice
Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1. Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba acordarea la cerere, indiferent de
religie, a unui ajutor constand in material lemnos de foe pentru incalzirea lacaselor de cult din
Comuna Tarlungeni, pe perioada iernii.
Art. 2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Tarlungeni
impreuna cu Ocolul Silvie « Ciucas » R.A Tarlungeni.
Art. 3. Secretarul Comunei Tarlungeni va comunica prezenta hotarare :
Institutiei Prefectului judetului Brasov;
Primarului Comunei Tarlungeni:
Ocolului Silvie ,,Ciucas" R.A Tarlungeni;
Spre afisare.
Art. 4. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de .. .. .. . votu i
« impotriva » si ........ abtineri din numarul total de ...... consilieri preze 1.
PRESEDINTE DE SEDINTA

