
 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M A R   
                                                                                                                           - PROIECT - 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Biserica Ortodoxă din localitatea Frătăuții 

Noi 

  

 Consiliul local al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava; 

 Având in vedere: 

- referatul de aprobare  al  primarului comunei Frătăuții Noi, Olari George, 

 nr.  1058 din  01.02.2022; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 1059 din  01.02.2022;   

- raportul comisiei de specialitate nr.  _______ din 03.03.2022; 

- adresa Parohiei Bisericii Ortodoxe din Frătăuții Noi, nr. 1602 /2022 ; 

-   prevederile  art.3  alin.(3) din OG nr.  82/2001  privind  stabilirea  unor forme de 

sprijin financiar   pentru   unitatile   de  cult;  

- prevederile art.4,  alin.(2)  din  HG  nr.   1470/2002  privind   aprobarea   

Normelor metodologice pentru  aplicarea  prevederilor  OG   nr. 82/2001  privind  

stabilirea  unor  forme de sprijin  financiar pentru unitatile de cult apartinand  

cultelor religioase  recunoscute  din Romania,  actualizata  si republicata; 

 În temeiul art. 129 alin. (2), lit. “d”și alin.(8), lit.(a), ale art. 136 alin. (1), ale art.139 alin. 

(1), alin (3) lit.”a” și ale art. 196 alin.(1) lit.”a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ș T  E: 

 

Art.1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Ortodoxă din localitatea 

Frătăuții Noi, conform contractului prevăzut in Anexa care face parte integrantă din prezenta. 

Art.2 Consiliul local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava va asigura finanțarea 

Bisericii Ortodoxe din Localitatea Frătăuții Noi cu suma de ____________ lei, necesară în 

activitatea sa pentru anul 2022, sumă ce a fost prevăzută în bugetul local pe anul 2022 la cap. 

67.02.06 „Susținerea cultelor”. Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor și 

metodologiei de decontare anexate la contractul de finanțare. 



Art.3 Se împuternicește primarul comunei Frătăuții Noi să semneze contractul de 

finanțare prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.4 Primarul comunei și biroul financiar contabil al primăriei vor duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5 Comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate va fi asigurată 

de catre secretarul general al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava. 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR, 

 

OLARI GEORGE 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,                   

SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI, 

 

MOISUC OLTEA-RODICA 

 

 

 

Vizat C.F.P. 

Mircea Guță 

 

 

 

Frătăuţii Noi, 01.02.2022 

Nr.  1057 


