ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr. 24 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea acordării sumei de 4.000 lei
Parohiei Ortodoxe Naidăş
Luând în considerare cererea făcută de către dl. Ponoran Vichentă – preot paroh al
Parohiei Ortodoxe Naidăş, înregistrată la comuna Naidăş sub nr.500/10.04.2013; cu
respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală;
Având în vedere prevederile art.33 alin.(l-6), art.39 alin.(6) si alin.(8) art.76 ^l din Legea
nr.273/2006 privind fmanţele publice locale, publicata in M.OF. nr.618 din 18.07.2006 cu
modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art.36 alin.(4) . lit."a" si art. 45 ,alin .(1) , art.115 , alin.(l) . lit.'b" din Legea
nr.215/2001 legea administratiei publice locale , republicată cu modificările şi completările
ulterioare
Consiliul Local al comunei Naidăş întrunit în şedinţă ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă acordarea sumei de 4.000 lei Parohiei Ortodoxe Naidăş, reprezentând
contravaloarea arendei, pe anii 2012 şi 2013, pe care Parohia Ortodoxă urma să o primească în
cazul în care diferenţa de teren cu care urma să fie pusă în posesie era arendată.
Art.2. – Suma prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre va fi acordată după prevederea în
bugetul local al comunei Naidăş, prin grija primarului comunei Naidăş.
Art.2. – Se împuterniceşte Primarul comunei Naidăş pentru semnarea tuturor
documentelor necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. – Prezenta hotărâre revocă, la cererea domnului Ponoran Vichentă, prevederile
Hotărârii Consiliului Local al comunei Naidăş nr.6 din 28.02.2013.
Art.4. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se
comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi
completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
- Parohia Ortodoxă Naidăş.
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