ROMANIA
Judetul Bacau
Comuna Căiuți

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 76
privind aprobarea proiectelor financiare depuse de către unitatile de cult din comuna
Caiuti în vederea obtinerii unor finantari
Subsemnatul ORÂNDARU Gabriel, primar al comunei Căiuți, judetul Bacău,
Avand în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar nr. 10357/24.10.2017;
- raportul biroului financiar – contabil nr. 10398/25.10.2017;
-prevederile HCL nr. 35/24.05.2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru
ajutoare financiare acordate lăcasurilor de cult din comuna Caiuti si a sprijinului financiar
ce se va acorda in anul 2017 ;
-solicitările unitătilor de cult din comuna Căiuti cu privire la obținerea unui sprijin
financiar din partea Primăriei Caiuti;
-prevederile art.3, alin. 2 si 3 din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania;
- prevederile art. 4, alin. 2, art. 5 si art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 1470/2002 privind
aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. d și în baza art. 45, alin. 2, lit. a din Legea
nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
propun adoptarea unei hotărâri care să cuprindă următoarele :
Art.1. Se aprobă proiectele financiare depuse de unitățile de cult religios din comuna
Căiuți în vederea obținerii unor finanțări, acordându-se următoarele sume:
- 34.000 lei- Parohia Heltiu-Boistea – “Lucrări de împrejmuire și amenajare cale de
acces - Biserica Ortodoxă, sat Boiștea, comuna Căiuți, județul Bacău”;

- 33.000 lei-Parohia Blidari-“Lucrari de renovare și reparații finisaje exterioare și
interioare Casa Praznicală Așezământ social- filantropic;
- 33.000 lei –Parohia romano-catolică “Numele Sfintei Fecioare” Pralea – “Lucrari de
reparații curente învelitoare și finisaje exterioare la capela bisericii și centrul pentru
copii și tineret”.

Art.2. Sumele prevăzute la art. 1 vor fi acordate unităților de cult religios prevăzute la
art.1, pe baza unui protocol de finanțare încheiat cu reprezentanții parohiilor.
Art.3. Hotărârea se va comunica primarului comunei, șefului biroului financiarcontabilitate, Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Instituției
Prefectului Județul Bacău și va fi adusă la cunoștința publică, în condițiile legii .
Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel

Avizat,
Secretarul Comunei Căiuți,
Căpățînă Ramona

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI
Nr. 10357/24.10.2017
- EXPUNERE DE MOTIVE –
la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectelor financiare depuse de către
unitățile de cult din comuna Căiuti in vederea obtinerii unor finantari

Tinând cont de prevederile HCL nr. 35/24.05.2017 privind aprobarea Ghidului
Solicitantului pentru ajutoare financiare acordate lacasurilor de cult din comuna Caiuti si a
sprijinului financiar ce se va acorda in anul 2017 ; solicitarile unitatilor de cult din comuna
Caiuti cu privire la obtinerea unui sprijin financiar din partea Primariei Caiuti; prevederile
art.3, alin. 2 si 3 din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania si
prevederile art. 4, alin. 2, art. 5 si art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 1470/2002 privind
aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001, propun
spre aprobare proiectul de hotărâre.

Primar,
Orândaru Gabriel

