ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT de HOTĂRÂRE
nr.6208 din 20.10.2021
privind acodarea unui sprijin financiar pentru unitățile de cult - Parohia ,,Adormirea Maicii
Domnului’’ Izvoarele Sucevei I si Parohia Brodina de Sus, din bugetul local al comunei
Izvoarele Sucevei, în anul 2021
Consiliul Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Referatul de necesitate privind adoptarea în regim de urgență, înregistrat la
nr.6207/20.10.2021;
 referatul de aprobare înregistrat sub nr.6209/20.10.2021, prezentat de
domnul
Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul
Suceava;
 raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, înregistrat sub nr. 6210/20.10.2021;
 avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, înregistrat sub
nr. _______/____________;
 Art. 3 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, republicată;
 Art.4 alin.2 lit.a și b, art.5 și art.14 din HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr.
1.470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
 Art.20 alin.1 lit.k din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Anexa nr.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.12/20.04.2021 privind
aprobarea utilizării excedentului bugetului local în anul 2021 rezultat la
încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2020 precum și aprobarea
bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021;
 Cererea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților nr.4388/16.09.2021 și cererea
nr.4908/13.10.2021;
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.d și alin.(8) lit.a, art. 139 alin.(1) şi
art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1:Se aprobă acodarea unui sprijin financiar pentru unitățile de cult de pe raza
comunei Izvoarele Sucevei, din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei aprobat pentru
anul 2021, astfel:
- pentru Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului’’ Izvoarele Sucevei I, cu Hramul
Sfântul Prooroc Ilie, cu sediul în sat.Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei,
suma de 20.000,00 lei ;
- pentru Parohia Parohia Brodina de Sus, cu Hramul Sfintilor Arhangheli Mihail si
Gavril, cu sediul în sat.Brodina,com.Izvoarele Sucevei, suma de 30.000,00 lei.
Art.2.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
Comunei Izvoarele Sucevei, prin aparatul de specialitate.
1

Art.3:Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios
administrativ,în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare
Art.4:Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al UAT,
în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei, Instituției prefectului județul Suceava și preoților parohi şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea în
Monitorul Oficial Local pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro.

Iniţiator,
Primar,
Mihail MECHNO

Avizează
Secretarul general al UAT,
Cătălina JURAVLE
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