COMUNA U ORA
JUDE UL IAŞI
CONSILIUL LOCAL
Sat u ora, Comuna u ora, Jude ul Iaşi, telefon/fax 0232-298777; Cod poştal 707560, cod fiscal 4540224,
E-mail:primariatutora@yahoo.com

HOT RÂREA NR.62
privind aprobarea d rii în folosin gratuit a unei centrale pe lemne
proprietatea Consiliului local u ora, la Biserica ortodox Chipereşti pentru
înc lzirea l caşului de cult în sezonul rece.
Consiliul local al comunei u ora , jude ul Iaşi;
Analizând Expunerea de motive a viceprimarului comunei u ora privind
darea în folosin gratuit a unei centrale pe lemne, aflat în proprietatea Prim riei
u ora, pentru asigurarea înc lzirii l caşului de cult din satul Chipereşti în sezonul
rece, înregistrat sub nr.2642 din 14.06.2017;
Având în vedere cererea preotului paroh de la Parohia Chipereşti cu nr.
2642/14.06.2017 adresat Consiliului local prin care solicit , darea în folosin
gratuit a unei centrale pe lemne i returnarea centralei electrice primit în anul
2014, pentru înc lzirea l caşului de cult în sezonul rece;
Având în vedere raportul de specialitate nr.2643/14.06.2017 al doamnei
referent contabil, Marina Vod , cu privire la Expunerea de motive al
viceprimarului comunei u ora cu privire la darea în folosin gratuit a unei
centrale pe lemne, aflat în proprietatea Prim riei u oraîn conservare, pentru
asigurarea înc lzirii l caşului de cult din satul Chipereşti în sezonul rece;
Având în vedere Proiectul de hot râre nr.62/14.06.2017, ini iat de dl Primar;
Având în vedere Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economicosocial , buget, finan e,administrarea domeniului public şi privat al comunei,
servicii şi comer , gospod rie comunal şi protec ia mediului, înregistrat sub
nr.2775 din 22.06.2017;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finan ele publice locale,
a prevederilor Hot rârii Consiliului local u ora cu privire la aprobarea bugetului
local pe anul 2014.
Având în vedere prevederile art.36, alin.2, lit. d din Legea nr. 215/2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr.
215/2001 a administra iei publice locale, republicat ,
HOT R ȘTE:

Art. 1.- (1) Se aprob darea în folosin

gratuit a centralei pe lemne
aflat în conservare, proprietatea Consiliului local u ora, la Biserica
ortodox Chipereşti pentru înc lzirea l caşului de cult în sezonul rece .
(2) Tot cu aceast dat , se returneaz centrala electric dat în
folosin gratuit prin Hot rârea Consiliului local u ora nr. 13/05.06.2014
Bisericii Chipere ti.
Art.2 Viceprimarul şi contabilul Prim riei u ora vor face predarea-primirea
centralei pe lemne c tre Biserica Chipereşti i returnarea centralei electice, prin
preot, Leuştean Teofil.
Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se îns rcineaz
persoanele de la art.2.
Art.4.-Secretarul comunei u ora, va comunica câte un exemplar Primarului,
viceprimarului ,contabilului comunei u ora, Parohiei Chipereşti şi Institu iei
Prefectului Iaşi, pentru control şi legalitate, iar un exemplar se va face public, prin
afişare.

Dat ast zi 29.06.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDIN
Consilier, Doru MIH IL

,

SECRETAR,
jr. Anton AMARANDEI

COMUNA U ORA
JUDE UL IAŞI
PRIMAR
Sat u ora, Comuna u ora, Jude ul Iaşi, telefon/fax 0232-298777; Cod poştal 707560, cod fiscal 4540224,
E-mail:primariatutora@yahoo.com

PROIECT DE HOT RÂRE NR.62
privind aprobarea d rii în folosin gratuit a unei centrale pe lemne
proprietatea Consiliului local u ora, la Biserica ortodox Chipereşti pentru
înc lzirea l caşului de cult în sezonul rece.

Primarul comunei u ora , jude ul Iaşi;
Analizând Expunerea de motive a viceprimarului comunei u ora privind
darea în folosin gratuit a unei centrale pe lemne, aflat în proprietatea Prim riei
u ora, pentru asigurarea înc lzirii l caşului de cult din satul Chipereşti în sezonul
rece, înregistrat sub nr.2642 din 14.06.2017;
Având în vedere cererea preotului paroh de la Parohia Chipereşti adresat
Consiliului local prin care solicit , darea în folosin gratuit a unei centrale pe
lemne i returnarea centralei electrice primit în anul 2014, pentru înc lzirea
l caşului de cult în sezonul rece;
Având în vedere raportul de specialitate nr.2643/14.06.2017 al doamnei
referent contabil, Marina Vod , cu privire la Expunerea de motive al
viceprimarului comunei u ora cu privire la darea în folosin gratuit a unei
centrale pe lemne, aflat în proprietatea Prim riei u oraîn conservare, pentru
asigurarea înc lzirii l caşului de cult din satul Chipereşti în sezonul rece;
Având în vedere Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economicosocial , buget, finan e,administrarea domeniului public şi privat al comunei,
servicii şi comer , gospod rie comunal şi protec ia mediului, înregistrat sub
nr.2775 din 22.06.2017;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finan ele publice locale,
a prevederilor Hot rârii Consiliului local u ora cu privire la aprobarea bugetului
local pe anul 2014.
Având în vedere prevederile art.36, alin.2, lit. d din Legea nr. 215/2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin.6 din Legea nr. 215/2001 a administra iei
publice locale, republicat ,
PROPUNE
Art. 1.- (1) Se aprob darea în folosin

gratuit a centralei pe lemne
aflat în conservare, proprietatea Consiliului local u ora, la Biserica
ortodox Chipereşti pentru înc lzirea l caşului de cult în sezonul rece .
(2) Tot cu aceast dat , se returneaz centrala electric dat în
folosin gratuit prin Hot rârea Consiliului local u ora nr. 13/05.06.2014
Bisericii Chipere ti.
Art.2 Viceprimarul şi contabilul Prim riei u ora vor face predarea-primirea
centralei pe lemne c tre Biserica Chipereşti i returnarea centralei electice, prin
preot, Leuştean Teofil.
Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se îns rcineaz
persoanele de la art.2.
Art.4.-Secretarul comunei u ora, va comunica câte un exemplar Primarului,
viceprimarului ,contabilului comunei u ora, Parohiei Chipereşti şi Institu iei
Prefectului Iaşi, pentru control şi legalitate, iar un exemplar se va face public, prin
afişare.
Dat ast zi 14.06.2017

PRIMAR,
Ec.Cristinel ALBU

,

SECRETAR,
jr. Anton AMARANDEI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA ŢUŢORA
PRIMAR

NR.2642 / 14.06.2017

privind aprobarea d rii în folosin gratuit a unei centrale de lemne
proprietatea Consiliului local u ora, la Biserica ortodox Chipereşti pentru
înc lzirea l caşului de cult în sezonul rece.

Subsemnatul Mihăilă Doru viceprimar al comunei
din satul Chipere ti, comuna
pe timp de iarnă

u ora

u ora, jude ul Ia i , la solicitarea preotului paroh

de a sprijini comunitatea locală pentru încălzirea lăca ului de cult

din satul Chipere ti, propun să dăm în folosin ă gratuită centrala de lemne a

Primăriei aflată în conservare din gestiunea Consiliului local, care nu

ne mai foloseste, la parohia

Chipere ti pentru incălzirea Bisericii în sezonul rece, returnând în acela i timp centrala electrică dată în
folosin ă prin HCL 13/2014..
Pentru aceasta, rog pe domnul Primar sa ini ieze un proiect de hotărâre si să-l supună spre
aprobare în consiliul local.
Solicit deasemenea, punctul de vedere al doamnei contabil privind posibilitatea cedării acestui bun
către Biserica Chipere ti.
Fa ă de cele prezentate mai sus, vă rog să analiza i

i să dispune i.

14.06.2017

Cu respect,

Doru Mih il
Viceprimar,

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA ŢUŢORA
PRIMAR

NR. 2643/ 14.06.2017

RAPORT DE AVIZARE

Contabila comunei u ora, doamna Marina Vod analizând proiectul de hot râre
înso it de expunerea de motive a d-lui viceprimar privind aprobarea d rii în
folosin gratuit a unei centrale pe lemne proprietatea Consiliului local u ora, la
Biserica ortodox Chipereşti pentru înc lzirea l caşului de cult în sezonul rece
central electric existent în stoc, în baza art. 85 alin. (1) lit. “c” din Legea
administra iei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile şi
complet rile ulterioare,
AVIZEAZ

FAVORABIL

Proiectul de hot râre nr.63/14.06.2017 privind aprobarea d rii în folosin
gratuit a unei centrale pe lemne proprietatea Consiliului local u ora, la Biserica
ortodox Chipereşti pentru înc lzirea l caşului de cult în sezonul rece, aşa cum a
fost propus de domnul viceprimar, în baza Expunerii de motive întocmit de
domnul viceprimar.

14.06.2017
Marina Vod
CONTABIL,

ROMÂNIA
Nr.2775 din 22.06.2017
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI U ORA
Comisia pentru programe de dezvoltare economicosocial , buget, finan e,administrarea domeniului public
şi privat al comunei, servicii şi comer , gospod rie comunal
şi protec ia mediului.
AVIZ

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-social , buget, finan e,administrarea
domeniului public şi privat al comunei, servicii şi comer , gospod rie comunal şi protec ia
mediului din cadrul Consiliului local al comunei u ora, jude ul Iaşi , întrunit în şedin a pe
comisie , ast zi 22.06.2017 la care particip domnii consilieri
P un Toader
Bogdan Cristian
Mih il Doru
Enea Valeric
Nechita Mihai

Având în vedere:- Expunerea de motive a viceprimarului comunei u ora,
raportul de specialitate al doamnei referent contabil, Marina Vod ;
- Proiectul de hot râre nr. 62/14.06.2017, ini iat de domnul Primar, Cristinel
Albu;
-prevederile Legii 273/2006 privind finan ele publice locale, a prevederilor
Hot rârii Consiliului local u ora cu privire la aprobarea bugetului local pe anul
2013.
In temeiul dispozi iilor art. 44 alin.1 din Legea 215/2001 a administar iei
publice locale, modificat şi completat şi din considerentele prezentate,
AVIZEAZ FAVORABIL
Proiectul de hot râre nr.62/14.06.2017, privind aprobarea privind
aprobarea d rii în folosin gratuit a unei centrale pe lemne, proprietatea
Consiliului local u ora, la Biserica ortodox Chipereşti pentru înc lzirea l caşului
de cult în sezonul rece, în conformitate cu normele legale în materie şi astfel cum
acesta a fost întocmit şi propune Consiliului Local, aprobarea acestuia în forma
prezentat .
Data 22.06.2017
PREŞEDINTELE COMISIEI ,
P UN TOADER

SECRETAR,
BOGDAN CRISTIAN
MEMBRII COMISIEI ,
MIH IL DORU
ENEA VALERIC
NECHITA MIHAI

