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         CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
privind alocarea  din bugetul local pe anul 2021, a unui sprijin financiar  

 Parohiei „Sfinţii Arhangheli” Hârtop 
 

Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava luând act de: 

- Referatul de aprobare  al primarului comunei Hârtop, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, 
înregistrat cu nr. 2603 din 21.07.2021, ca instrument de prezentare și motivare; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, 
înregistrat cu nr. 2604 din 21.07.2021, prin care se susține necesitatea si oportunitatea aprobării proiectului de 
hotărâre; 

- cererea Parohiei Sf. Arhangheli Hârtop prin care  s-a solicitat, alocarea unor fonduri din bugetul local al 
comunei pentru finanțarea lucrărilor de pictură în tehnica frescă, la biserica nouă din centrul comunei, însoțită 
de adresa nr.2897 din 6.07.2021 a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, precum și aprobarea Comisiei de 
Pictură bisericească din cadrul Patriarhiei Române; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.18/2021 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli aferent anului 
2021, în care s-a prevăzut sume pentru susţinerea cultelor, 

-  Rapoartele de avizare  întocmite de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop, 
 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art.3, alin. 3 al Ordonanţei 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. b, art. 5 alin. 1 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, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

În temeiul  dispoziţiilor art. 129, alin.(8), litera “a”, art.139, alin.(1)  din Codul administrativ, aprobat prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta: 

H O T Ă R Ă R E : 
Art.1. -      (1). Se aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2021 a  unui sprijin financiar în sumă de 100.000 
lei, Parohiei „Sf. Arhangheli” Hârtop, în vederea sprijinirii finanţării lucrărilor de pictură în tehnica frescă, la 
biserica nouă din centrul comunei  Hârtop, județul Suceava. 

     (2). Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) va fi acordat din bugetul local pe anul 2021, de la 
Capitolul 67.02 „Alte servicii în domeniile culturii recreerii şi religiei”, titlul - 59 „Susţinerea cultelor” pe baza 
documentelor prevăzute 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, cu modificările 
şi completările ulterioare si va fi utilizata conform destinației. 
      Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  
Instituției prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la 
cunoștință publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 

Președinte de ședință,                                                                         Contrasemnează:                                                                                                                              
Mihai-Cosmin GRĂDINARIU             Secretar general al comunei, 
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