
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA BRĂDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA NR. 40/2020
Privind aprobarea acordării unei finanțări nerambursabile în cuantum de 40 mii lei

pentru Parohia Romano Catolică Tîrnovița 

Consiliul Local Brădeşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.08.2020,

Având în vedere:

-  Proiectul  de  hotărâre  nr.  40/2020  privind  aprobarea  acordării  unei  finanțări
nerambursabile în cuantum de 40 mii lei pentru Parohia Romano Catolică Brădești,

-  HCL  NR.  34/2019  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  finanţarea
nerambursabilă pe legea 350 în vederea desfășurării de către persoane fizice sau persoane
juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor
acțiuni sau programe de interes public local,
-  HCL  nr.  20/2020  privind  aprobarea  Programului  anual  de  acordare  a  finanţărilor
nerambursabile din bugetul local al Comunei BRĂDEȘTI pentru anul 2020 pentru sprijinirea
de  programe,  proiecte  şi  acţiuni  de  interes  local,  în  condițiile  Legii  nr.  350/2005  privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general,

- Cererea de finanțare depusă de câtre Parohia Romano Catolică Tîrnovița prin care
solicită sprijin financiar în valoare de 45 mii lei, pentru proiectul Renovarea turnului bisericii,
înregistrată la Primăria comunei Brădești sub nr. 2275/31.07.2020,

- Procesul Verbal nr.  777/17.03.2020 al Comisiei de evaluare şi selecţionare pentru
atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului Comunei Brădești, numită cu Dispoziția primarului nr. 29/2020,

- Procesul Verbal nr. 2332/07.08.2020 al Comisiei de evaluare şi selecţionare pentru
atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului Comunei Brădești, numită cu Dispoziția primarului nr. 29/2020,

- Referatul de aprobare a primarului comunei Brădești nr.  40/2020 privind aprobarea
alocării unei finanțări nerambursabile pentru Parohia Romano Catolică Tîrnovița în cuantum
de 40 mii lei,

-  Raportul  de  specialitate  al  biroului  financiar,  contabilitate  și  urbanism  nr.
176/07.08.2020,

-  Avizul  favorabil  al  Comisiei  pentru  probleme  culturale,  de  învâțământ,  sănătate,
sociale sportive și de tineret, probleme ale cultelor și protecția drepturilor copilului, Comisiei
buget-finanţe,  studii  şi  analize economico-financiare,  de urbanism, amenajarea teritoriului,
lucrări  publice,  administrarea  domeniului  public,  protecţia  mediului,  pentru  stategii  de
dezvoltare, proiecte şi relaţii cu societatea civilă și al Comisiei juridice, respectarea drepturilor
cetăţeneşti şi apărarea ordinii şi liniştii publice.
Luând în considerare prevederile:

- HCL Brădești nr. 12/20.02.2020 privind aprobarea bugetului general al comunei
BRĂDEȘTI pe anul 2020 și al estimărilor pe anii 2021-2023;

-  Legii  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-  Legii  nr.  273/2006  –  privind  finanțele  publice  locale,  cu  ultimele  modificări  şi
completări aduse prin OUG nr. 114/2018,

- art. 129 alin. 2) lit. d), și alin. 8 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ,
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-  realizând publicarea anunțului  privind elaborarea proiectului  Hotărârii  Consiliului
Local  privind  aprobarea  acordării  unei  finanțări  nerambursabile  în  cuantum de 40 mii  lei
pentru  Parohia  Romano  Catolică  Tîrnovița,  conform  Procesului-verbal  de  afișare  nr.
2333/07.08.2020, în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența
decizională  în  administrația  publică,  republicată,  înregistrat  sub  nr.  23/2020  în  Registrul
special pentru evidența anunțurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative
și la ședințele publice ale Consiliului Local, și care a făcut obiectul:

a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.fenyedkozseg.ro;
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului, 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. 3 lit. a) coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a) din
OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.  1. (1) Se aprobă alocarea sumei de  40 mii lei pentru  Parohia Romano
Catolică Tîrnovița pentru proiectul Renovarea turnului bisericii. 

(2) Alocarea sumelor se face de la Cap. 67.02.06 – Servicii religioase, art. 59.12
Susținerea cultelor.

Art.  2. (1)  Contractul  de  finanțare  nerambursabilă  va  fi  încheiat  conform
Regulamentului aprobat prin HCL nr. 34/2019 coroborat cu Modelul Contractului de finanțare –
culte  religioase,  Anexă  la  Procesul-Verbal nr.  777/17.03.2020 al  Comisiei  de  evaluare  și
selecționare pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Brădești și care constituie Anexa nr. 4,
parte integrantă din HCL nr. 20/2020.

(2) Decontarea sumei prevăzute la art. 1 (1) se face pe baza documentelor depuse
de către Parohia Romano Catolică Tîrnovița.

Art.  3.  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezenței  hotărâri  se
însârcinează primarul  comunei  Brădești,  ca  ordonator  principal  de  credite  și  șeful  Biroului
financiar, contabilitate și urbanism din cadrul aparatului de specilaitate al primarului comunei
Brădești.

Art.  4. Hotararea  se  comunica  in  termen legal  prin  grija  secretarului  general  al
comunei Brădești: primarului comunei Brădești, Biroului financiar, contabilitate și urbanism din
cadrul  aparatului  de specialitate al  primarului  comunei  Brădești,  Parohiei  Romano Catolice
Tîrnovița, și cu Prefectul județului Harghita, în vederea exercitării controlului de legalitate şi se
aduce la cunoştinţă publică prin afişare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Brădeşti, în şedinţa ordinară din
26.08.2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a)  din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ,  cu un număr de 11  voturi pentru - din numărul total de 11
consilieri locali în funcţie - la şedinţă fiind prezenţi 11 consilieri locali.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GYÖRGY SÁNDOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești,
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta
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http://www.fenyedkozseg.ro/

