ROMANIA
JUDETUL CALARASI
COMUNA MINASTIREA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii acordului de asociere între comuna Mînăstirea și Parohia
Mînăstirea în vederea inițierii proiectului “Consolidarea, restaurarea, și conservarea bisericii Sf.
Dumitru și Sf. Nestor – comuna Mînăstirea, amenajare incintă și împrejmuiri și construire corpuri
anexe”
Având in vedere:
 Raportul de specialitate al compartimentului fonduri europene din cadrul aparatului
propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea;
 Ghidul specific 5.1. – Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural, în cadrul Programului Operațional Regional 2015-2020;
 Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu
modificările și completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;
 Prevederile OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea activității
așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 Avizul comisiei de specialitate;
 Prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
locala ;
 Prevederile art. 36, alin. (2) lit. (d) si alin. (6), lit. a), pct. 4 din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 pribind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotărâre
enunțat în titlu astfel:
Art. 1. Se aprobă încheierea acordului de asociere între comuna Mînăstirea și Parohia
Mînăstirea în vederea inițierii proiectului “Consolidarea, restaurarea, și conservarea bisericii Sf.
Dumitru și Sf. Nestor – comuna Mînăstirea, amenajare incintă și împrejmuiri și construire corpuri
anexe”, conform modelului prezentat în Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Durata acordului de asociere va fi egală cu perioada demarării construcției, până
la semnarea Acordului de parteneriat.
Art. 3. Primarul comunei Minastirea va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.
Art. 4. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor si autoritatilor
interesate.
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