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                                                                      HOTĂRÂRE 
                     aprobarea acordării unor sume de bani, cu titlu de sprijin financiar, 
                             catre  unitatile de cult de pe raza comunei Baia, judetul Suceava    
    
Consiliul local al  comunei Baia, judetul Suceava, având în vedere:  
  -   referatul de aprobare  elaborat de catre dr. Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, în calitatea sa de 
initiator, înregistrat sub nr.7967  din  14.10.2021  ;  
 -    raportul Compartimentului    financiar contabil, patrimoniu, impozite si taxe locale, înregistrat sub nr. 8248 din 
20.10.2021; 
 -    Raportul de avizare  al Comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului local, 
 -    adresa  cu nr. 4697/05.10.2021  emisă  de  Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuţilor; 
 -   HCL nr. 26 din 16.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli  aferent anului 2021 în 
care  s-a prevăzut sume pentru sustinerea cultelor; 
-     Avizul Comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local Baia. 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:   
-      prevederile art. 1,  art. 3 alin.(3) al O. G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicata, 
-     prevederile art. 4 alin.2 lit. b, art.5 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 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, republicata  cu 
modificarile și completările ulterioare,  
      În temeiul  art. 129 alin. (8) lit. ”a”, art.139, alin. 1  si art. 196 al. (1) lit. a  din Ordonanța de ugență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1. Se aprobă acordarea sumei de 50.000 lei, cu titlu de sprijin financiar, Parohiei BAIA III  - ”SF. CUV.  
PARASCHEVA,”  din satul Baia în vederea  executării lucrărilor de construcție a clopotnitei parohiale  la  lăcașul  
de cult. 
Art.2. Sprijinul financiar  prevăzut la  art 1  va fi acordat din bugetul local  pe anul 2021  de la Cap.67.02 ,,Alte 
servicii în domeniile culturii recreerii și religiei , Titlul  -59 – Sustinerea cultelor, pe baza documentelor prevazute 
la art.14 din Hotărârea Guvernului  nr.1470/2002 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,  și va fi utilizata conform destinatiei.        
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusa la indeplinire de către primarul comunei pr in Compartimentul financiar 
contabil , patrimoniu, impozite și taxe locale; 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică : - Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava,   Parohiei Baia III  - SF. 
CUVIOASA  PARASCHEVA  din satul Baia, Primarului comunei  Baia,  Compartimentului Financiar Contabil,  si 
se  va aduce la cunostinta   publica prin afisare  la sediul primariei. 
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