
                                                   R O M Â N I A 

JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA SĂBĂOANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

Nr.  97 /20.10.2022 

Privind alocarea unor sume de bani din bugetul local 

pentru finanțarea cultelor 
 

Consiliul local Săbăoani, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere: 

    -  prevederile 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; 

- prevederile art. 4, alin. 2 lit a, art. 5 și  art. 14  din  H.G. 1470/2002, republicată,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; 

 - prevederile Legii 273/2006 privind Finanţele Publice locale; 

 - referatul de aprobare  a  primarului înregistrat sub nr.  118976 din 13.10.2002 prin care 

propune efectuarea unor cheltuieli din bugetul local, precum şi raportul compartimentului de 

specialitate nr.  11898  din 13.10.2022 

 Văzând: 

- Solicitarea Episcopiei Romano-catolice Iasi, nr. 2470/07.10.2022, înregistrată sub 

numărul 11682/11.10.2022,  privind acordarea unui sprijin financiar pentru finalizarea  

Centrului Socio- Medical din comuna Săbăoani, județul Neamț; 

În temeiul prevederilor art.129,alin. 2, lit. d și alin. 8 lit.a, art 139,196,197,198 din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ; 

     

H  O  T  A  R  A  Ş  T  E : 

 

Art.1. Aprobă alocarea din bugetul local a sumei de  300.000 lei către Episcopia 

Romano- catolică Iași cu sediul în Iasi, str. Stefan cel Mare și Sfânt, nr.26 pentru finalizarea 

construirii Centrului Socio-Medical din comuna Săbăoani, Județul Neamț; 

 Art.2. De aducerea la îndeplinire a prezentei răspunde primarul comunei şi secretarul 

general al comunei prin comunicarea ei autorităţilor şi persoanelor în cauză. 

 

                                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA 

  Contrasemnează,                           CONSILIER LOCAL, 

   SECRETAR GENERAL,                                             SANDĂR ROMINA-NATALIA                

    EC. ROBU MARICICA 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi ”pentru”, 0 ”impotrivă” 4 ”abțineri” 

fiind prezenți  17 consilieri locali din totalul de 17 consilieri. 


