U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,

Proiect de Hotărâre nr. 895 din 23.01.2020
(aprobarea:“acordării unui sprijin financiar, în sumă de 50.000 lei, Parohiei Tomești I - ”Nașterea Maicii Domnului” din sat Tomești,
comuna Tomești, jud. Iași, în vederea efectuării lucrărilor de consolidare a turlei de deasupra naosului clădirii Bisericii parohiale”)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
având în vedere:
-cererea cu nr. 892 din 23.01.2020, formulată de preotul paroh Leuștean Ion-Teofil al Parohiei Tomești 1- ”Nașterea
Maicii Domnului” din sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, prin care solicită acordarea unui ajutor în sumă de 50.000 lei,
pentru lucrările de reparație a turlei de deasupra naosului clădirii Bisericii parohiale;
-nota de fundamentare cu nr. 893 din 23.01.2020 a primarului comunei Tomești, domnul Timofte Ștefan, pentru
acordarea unui sprijin financiar de 50.000 lei, în vederea efectuării lucrărilor de consolidare a turlei de deasupra naosului
clădirii Bisericii parohiale;
-referatul de specialitate cu nr. 894 din 23.01.2020, al doamnei Șerban Cleopatra-Mihaela, inspector cl. I, gr
principal cu atribuții de contabilitate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, pentru acordarea sprijinului
financiar de mai sus;
-proiectul de hotărare cu nr. 895 din 23.01.2020, întocmit în acest sens de Primarul Comunei Tomeşti, domnul
Timofte Ştefan, pentru aprobarea”acordării unui sprijin financiar în sumă de 50.000 lei, Parohiei Tomești I - ”Nașterea
Maicii Domnului” din sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, în vederea efectuării lucrărilor de consolidare a turlei de
deasupra naosului clădirii Bisericii parohiale”;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tomești pentru proiectul de
hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: art. 3 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 82 din 30
august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 50 din 15 martie 2019, a bugetului
de stat pe anul 2019; Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 82/1991, a contabilităţii,
republicată; Ordinul nr. 1792/2002 publicat M. of. nr. 37/23.01.2003 al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; O.G.R. nr. 119/1999 privind controlul intern şi
controlul financiar preventiv, republicată; Ordinul Ministerului Finanțelor Publice cu nr. 923 din 11 iulie 2014, republicat,
pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu; Legea nr.
199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985;
ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 129 alin. (2) lit. (d) și alin. (8) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (a) și ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, şi din considerentele prezentate adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 50.000 lei, Parohiei Tomești I - ”Nașterea
Maicii Domnului” din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, în vederea efectuării lucrărilor de consolidare a
turlei de deasupra naosului clădirii Bisericii parohiale.
Art. 2. Primarul comunei Tomești, prin compartimentul contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în materie.
Art. 3. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: primarului comunei, Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi-Serviciului controlul legalităţii actelor administrative în vederea verificării legalităţii acesteia,
personalului cu atribuţiile specifice de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru
luarea la cunoştinţă şi ducerea la îndeplinire; Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, Serviciului Buget; Parohiei
I ”Nașterea Maicii Domnului” din sat Tomești, toate prin grija secretarului comunei Tomești.

Adoptată astăzi, 30.01.2020
Inițiator proiect de hotărâre,
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Secretar general UAT,
Gabriel Mancaș

