
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea de sprijin financiar parohiei „Sf. Trei Ierarhi” – Humuleşti 

 
 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.G. 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ  şi Raportul de 
specialitate comun al Biroului Buget, Contabilitate şi al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare 
Locală din cadrul Primărie oraşului Tg. Neamţ înregistrate sub nr.16898 din 29.09.2017; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 4, alin. 6, lit. c), art. 45, alin.1 şi art. 115, alin.1, lit. 

b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea din bugetul Oraşului Tîrgu Neamţ a sumei de 10.000 lei ca 
sprijin financiar pentru parohia „Sf. Trei Ierarhi” –Humuleşti în vederea continuării lucrărilor de 
construire a bisericii. 

             (2) Sumele acordate potrivit alin. (1) vor fi justificate în conformitate cu prevederile 
art. 15 din H.G. 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, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţeaza Biroul Buget, Contabilitate şi 
Compartimentul Planificare şi Dezvoltare Locală. 

Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
Nr.___295_________ 
din    03.10.2017  
                                         Preşedinte de şedinţă, 
                                       Consilier local, Onu Gică 

                     
Contrasemnează, 

                          Secretar oraş, 
                                                                       Cons.jur. }u]u Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi:            19 
Pentru:               18 
Împotrivă: 
Abtineri:            1 
 


