JUDETUL VALCEA
COMUNA BERISLAVESTI
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A NR. 56
Privitor la: aprobarea sumei de 30 mii lei pentru Mânăstirea Berislăveşti.
Consiliul local al comunei Berislavesti, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa
ordinară în data de 30 octombrie 2015,la care participa un nr. de 11 consilieri din
totalul de 11 consilieri in functie,
Văzând că dl. consilier Călina Ilie a fost ales preşedinte de şedinţă,
Luând în dezbatere expunerea de motive a pimarului raportul de
specialitate înregistrat sub nr. 6393/2015,precum si cererea stareţului Mânâstirii
Berislăveşti ,din comuna Berislavesti,prin care se solicita acordarea unui ajutor
financiar pentru achiziţionarea de materiale necesare la construcţia corpului
administrativ al mânăstirii,
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate a
Consiliului local, precum si raportul de avizare sub aspectul legalităţii a
proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul comunei,
În conformitate cu prevederile art. 19 din legea 273/2006 a finantelor
publice locale, cu completările si modificările ulterioare,
În temeiul art. 46 din legea nr. 215/2001 cu modificările si completările
ulterioare , cu un nr. de 11 voturi pentru ,adoptă următoarea:
H OTĂRÂRE
Art.1-(1) Se aprobă suma de 30.000 lei –transfer din bugetul local către
Mânăstirea Berislăveşti în vederea achiziţionării următoarelor materiale de
construcţie:
-cărămidă porotermă,
-folie plastic,
-.polistiren espandat,
-plasă fier 6mm, fier beton 8 mm,
-membrană bituminoasă.
(2) Materialele vor fi procurate de către Manastirea Berislavesti,
prin alocarea de transferuri de sume de la bugetul local.
Art.2. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostiinta publica prin afisare si
va fi comunicata ,prin grija secretarului, Institutiei Prefectului, in termenul
prevazut de lege ,in vederea exercitarii controlului de legalitate.
Art.3. Primarul va lua masuri pentru asigurarea executarii prezentei
hotarari, informand Consiliul local asupra modului de aducere la indeplinire a
prevederilor prezentei hotarari.
Preşedinte de şedinţă,
contrasemnează,
Calina Ilie
secretar,Cernea Maria
Berislăveşti , 30 octombrie 2015

