
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA CÎNDEŞTI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sume cu titlu de sprijin financiar pentru unităţi 
de cult religios de pe raza administrativ-teritorială a comunei Cîndeşti

Consiliul local al comunei Cîndeşti, judeţul N e a m ţ;
Văzând solicitările pentru acordarea unor sume cu titlu de sprijin financiar formulate de două 

unităţi de cult din comună , referatul primarului comunei Cîndeşti prin care se propune acordarea 
unor sume cu titlu de sprijin financiar pentru două unităţi de cult religios de pe raza comunei, 
proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens, precum şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 
din cadrul consiliului asupra acestuia ;

Având în vedere prevederile art.3 alin.(3) din O.G. nr. 82/2001, republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România şi aleart.4 alin.(2) şi art.5 din H.G. 
nr. 1470/2002 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001;

în temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(6) litera „c” şi ale art.45 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi com pletările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ş TE :

Art.1 : Se aprobă alocarea de la bugetul local a unor sume , cu titlu de sprijin financiar, pentru 
două unităţi de cult religios de pe raza comunei Cîndeşti, după cum urmează :

- 5.000 lei Parohiei ”Sf. Dum itru” Pădureni pentru repararea tavanului b is e ric ii;
- 10.000 lei Parohiei "Sfinţii împăraţi Constantin si Elena” Dragova pentru construirea 

pardoselii bisericii şi realizarea unor amenajări exterioare.
Art.2 : Conducerea unităţilor de cult nominalizate la art.1 vor prezenta deconturi justificative 

privind modul de utilizare a sumelor repartizate în conform itate cu prevederile art. 15 din H.G .nr. 
1470/2002.

Art.3 : Primarul comunei Cîndeşti .compartimentul finanţe/contabilitate, impozite şi taxe locale, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,

Nr. 18 din 29 iunie 2018


