
ROMANIA
JUDETUL BRAILA

COMUNA BARAGANUL
CONSILIUL LOCAL

ComunaBaraganul, str.Victoriei nr. 15,cod:817Q05Tel: 0239-
663103; e-mail: primariabaraganulbr@yahoo.com

.0239-

HOTARAREA Nr. 23
Din 20.04.2021

Privind: aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Radu Voda
Consiliul local Baraganul intrunit in sedinta ordinara din data de 20.04.2021
Luand in discutie:

> Referatul compartimentului de specialitate;
> Raportul de aprobare al primarului comunei Baraganul;
> Cererea nr. 2160/13.04.2021 intocmita de Preot paroh Lascu Cristian Claudiu pentru Parohia

Radu Voda;
> Declaratia pe propria raspundere intocmita de Preot paroh Lascu Cristian Claudiu,

inregistrata sub nr. 2164/13.04.2021;
> Bugetului local pe anul 2021, aprobat prin HCL Baraganul nr.22 din 20 aprilie 2021, din care

rezulta ca la capitolul 67.02" Cultura, recreere si religie", subcapitol 67.02.06 " Servicii
religioase" sunt prevederi bugetare aprobate de 85.000 lei;

Avand in vedere:
- prevederile art.3 din Ordonanja Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin

fmanciar pentru unita{ile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania si prevederile
articolului 14al.(l) din Hotararea Guvernului nr. 1470/2002 deaprobare a Normelor Metodologice de
aplicare a O.G. 82/2001

In temeiul: art. 196 al. (1) lit. a) din Ordonanta 57/2019 privind Codul Adminiastrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare, adopta urmatoarea

HOTARARE:

Art. 1. 1) Se aproba acordarea unui sprijin finaciar Parohiei Radu Voda, in suma totala de 85.000 lei, din
care 22.500 lei pentru achizitia unui numar de 30 buc. strane si 62.500 lei pentru plata partiala a
lucrarilor de constructii efectuate la clopotnita.

2) Modul de utilizare a sprijinul financiar ce se va acorda, va fi justificat integral pana la data de 31
decembrie 2021, de catre preotul paroh al Parohiei Radu Voda, respectarea destinatiei pe care o
da Consiliul local ajutorului acordat,conform legislatiei in vigoare.

3) Eventualele sume ramase neutilizate la finele anului, se vor restitui primariei Baraganul.
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