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H O T A R A R EA nr. 58 din 19.11.2021 
privind   aprobarea spijinului financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 

recunoscute din Romania 
  

 
            Consiliul local al comunei Calafindesti,judetul Suceava;  
            Avand in vedere:  
 - proiectul de hotarare  al primarului comunei Calafindesti, judetul Suceava,  insotit de : 

-referatul de aprobare  prezentat de domnul Frincu Adrian , primarului  comunei Calafindesti  
inregistrat cu  nr. 6341 din 10.11.2021 ; 

- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil înregistrat  cu  nr.6342 din 
10.11.2021; 

- rapoartele  de avizare al comisiei de specialitate nr. 1  inregistrat sub nr. 6343 din 
10.11.2021 ; 

- cererea  nr. 14.din 14.11.2021 pentru acordarea unui sprijin financiar "Parohiei Nasterea 
Maicii Domnului " Botosanita Mare. 

- prevederile H.C.L. nr. 45/28.10.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei 
Calafindesti pe anul 2021 

Tinand cont de : 
-  prevederile art. 4, alin. (2), art. 5, art. 14 şi art. 15 din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu 
modificările şi completările ulterioare  

În temeiul art. 129 alin.2.lit(d),alin 8 lit(a) , art. 139 alin.(3) si art. 196 alin. (1) lit.(a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind  Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 . 
Art.1 Se aproba  acordarea de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Calafindesti 

pentru unitatea de cult :Parohia Adormirea Maicii Domnului Botosenita Mare, suma de 10.000 lei. 
Art.2 Conducerea unitatii de cult mentionata la Art. 1 va prezenta compartimentului financiar 

contabil din cadrul aparatului de specialitate al comunei Calafindesti  deconturi justificative privind modul 
de utilizare a sumei repartizate. 
 Art.2  Prezenta hotarare se  comunica, prin  intermediul secretarului comunei Calafindesti, in 
termenul prevazut de lege, Primarului comunei Calafindesti, Institutiei Prefectului – judetul Suceava , 
Compartimentului financiar contabil, va fi afisata si publicata pe pagina web a comunei Calafindesti.  
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
           CIOBAN Vasile                                                          Contrasemnează: 
                                                                          Secretar general - delegat 
                     CUCU Ana Florentina 
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