
JUDETUL NEAMT

coMUNA CANDE$T|
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind acordarea unor sume cu titlu de sprijin financiar pentru unitalile

de cult religios de pe raza administrativ-teritoriali a comunei Cdndesti

Consiliul local al comunei Cdndegti, jude[ul Neam!;
VdzAnd solicitarea pentru acordarea unor sume cu titlu de sprijin financiar formulate de unitdlile de cult

din comund , referatul primarului comunei C6ndegti prin care se propune acordarea unor sume cu titlu de

sprijin financiar pentru unitdlile de cult religios de pe raza comunei, proiectul de hotirAre ini[iat in acest

sens, precum gi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului asupra acestuia ;

Av0nd in vedere prevederile art.3 alin.(3) din O,G. nr.8212001, republicati,cu modificirile gi

completdrile ulterioare, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitd[ile de cult apa(inAnd

cultelor religioase recunoscute din RomAnia gi ale art.4 alin.(2) gi art.S din H.G. nr.147012002 , republicati,
cu modificirile gi completdrile ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea

prevederilor O.G. nr. 8212001',

in temeiuldispozi{iilor art.129 alin. (7) litera,, a", afi.139 gi ale art.196 alin.(1)litera "a" din O.U,G. nr,

5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.1 : Se aprobd alocarea de la bugetul local a unor sume , cu titlu de sprijin financiar, unitililor de

cult religios 6s pF raza comunei Cdndegti, dupd cum urmeazd :

- Parohiei "lndllarea Domnului" Cindegti : 20.000 lei , pentru construire spaliu centrald termicd gi

capeld mortuard ;

- Parohiei "Sf.M.Mc.Gheorghe" Vddurele: 20.000 lei , pentru construirea bisericii parohiale ;

- Parohiei"SfinliiArhangheli Mihailgi Gavriil" Bircinegti : 15.000 lei , pentru renovarea magaziei de

lemne;
- Parohiei "Sfinliiimpirali Constantin si Elena" Dragova : 15.000 lei , pentru construirea unei magazii

de lemne gi continuarea betondrii aleilor din jurul bisericii ;

- Parohiei "Sf.M.Mc. Dumitru, lzvordtorul de Mir"Pidureni : 5.000 lei, pentru finalizarea lucrdrilor la

catapeteasmd gi centrala termici
Art..2: Conducerea unitdlilor de cult nominalizate la art.1 vor prezenta deconturijustificative privind

modul de utilizare a sumelor repartizate, in conformitate cu prevederile art.15 din H.G .nr. 147012002.

Ar1.3 : Primarul comunei CAndegti ,compartimentul finanfe/contabilitate, impozite gi taxe locale, vor

duce la indeplinire prevederile prezentei hotdriri.

Pregedinte de gedin[a,

Contrasem neaza pentru legalitate,

Secretar general,
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