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CONSILIUL LOCAL BREAZA
 

HOTARARE
privind alocarea unei sume din bugetul local al orasului Breaza, Parohiei 

Nistoresti
 
Avand in vedere expunerea de motive nr.17.729/24.112008 formulata de dl. 
Ferastraeru Nicolae, Primarul orasului Breaza, prin care se propune alocarea unei 
sume din bugetul local Parohiei Nistoresti;
Tinand seama de:
-         raportul de specialitate  nr.17931/26.11.2008 intocmit de seful Serviciului 
Financiar Contabil- dna Sichim Elena;
-         raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante…comert si servicii din 
cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;

-         avizul nr.17933/26.11.2008 al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu prevederile art.5 raportat la art. 4 alin. (2)  lit “a” din Normele 
metodologice pentru aplicarea OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute 
din Romania, aprobate prin HG nr. 1470/2002, cu modificarile si completarile 
ulterioare;
In temeiul art.36, alin. (1) si (9) si art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art.45 alin. 
(1)  din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 
modificata si completata;
 
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare: 
 
Art.1.(1) Aproba alocarea sumei de 22.217 lei din bugetul local al orasului Breaza 
Parohiei Nistoresti, in vederea montarii unei instalatii de incalzire cu combustibil 
solid la Biserica Sf. Ilie.
(2) Valoarea finala se va stabili dupa desfasurarea procedurii achizitiei publice. 
Art.2. Procedura achizitiei publice pentru obiectivul prevazut la art.1 se va realiza 
prin compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului 
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orasului Breaza, iar contractul se va incheia cu unitatea de cult, conform legii.
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Serviciul Financiar – 
Contabil si Compartimentul A.P.I.din cadrul Primariei orasului Breaza.
 
Presedinte de Sedinta                
                                                       Contrasemneaza:
         Consilier,                                                                                        Secretar,
 
     Madalina Anton                                                          Elena Moldoveanu
 
Breaza, 27 noiembrie 2008
Nr. 98
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